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RESUMO 

 

Conceito multidimensional progressivamente incluído nas estratégias a todos os níveis, a 

segurança humana tem como objectivo garantir aos indivíduos e às comunidades as 

condições para uma vida digna, livre do medo e das necessidades. Por oferecer uma nova 

abordagem sobre temas como o da ajuda, do desenvolvimento e das intervenções 

humanitárias, bem como incentivando a criação de normas, o seu contributo e potencial 

são consideráveis. Porém, perto de duas décadas depois da sua formulação oficial, o 

balanço da sua operacionalização é mitigado. Além de uma utilização reservada da 

segurança humana como tal, também lhe falta peso jurídico. As críticas a seu respeito 

reflectem aliás parte dos constrangimentos colocados à sua aplicação universal. Não 

obstante, ela está integrada no direito internacional do ponto de vista material, na medida 

em que o seu conteúdo se encontra salvaguardado em muitos documentos, 

nomeadamente através da protecção dos direitos humanos. Por outro lado, a prática 

comprova a sua efectividade, constando ela das agendas de muitos países e 

organizações, sendo ainda que as perspectivas do seu pleno reconhecimento formal pela 

Organização das Nações Unidas parecem promissoras. 
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ABSTRACT 

 

Progressively integrated in multi-level strategies, human security is a multidimensional 

concept whose goal is to guarantee people and communities a life in dignity, free from 

fear and from want. As it offers a new approach on themes like aid, development and 

humanitarian intervention, as well as it foments norm creation, its contribution and 

potential are considerable. Yet, nearly two decades after its official formulation, the 

balance of its operationalization is mitigated. Besides the timorous use of the term 

“human security” itself, it also lacks juridical weight. For that matter, the criticisms made 

about it reflect the existing constraints to its universal enforcement. Nevertheless, it is 

already included in international law in a material way, insofar as its content is 

safeguarded in many documents, in particular through human rights protection. On the 

other side, as human security is part of many countries and organizations’ agendas, 

practice substantiates its effectiveness, including the fact that the perspectives of its full 

recognition by the Unites Nations Organization seem promising. 
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Introdução 

 

“A segurança é como o oxigénio”, não a vemos até começar a fazer falta, e a 

partir daí, não se pensa em mais nada (Nye, 1995). “[C]ampo de estudo dinâmico” 

(Gropas, 2006: 56), cujas concepções evoluem, para Wolfers (1952: 484-485; 1962: 

150), a segurança remete para “certo grau de protecção de valores previamente 

adquiridos”, precisando que “num sentido objectivo, ela mede a ausência de ameaças 

[a esses valores e], num sentido subjectivo, [mede] a ausência de medo de que esses 

valores serão atacados”. Substituindo “ausência de ameaça” por “baixa probabilidade 

de dano”, Baldwin (1997: 13) defende que, para se poder comparar as políticas 

empreendidas na matéria, é necessário colocar as seguintes questões: quanta 

segurança, para quem, que valores a proteger, de que ameaças, por que meios, a que 

custo e em que período de tempo (Baldwin, 1997: 14-17). A visão tradicional da 

segurança e a segurança humana respondem de maneira diferente a estas perguntas.  

Se, tradicionalmente, a noção de segurança era entendida como a segurança 

estatal e militar, i.e. em termos de soberania e integridade de um Estado dentro das 

suas fronteiras, a complexidade crescente das relações internacionais tornou 

necessário ultrapassar esta visão “estato-cêntrica”. As reflexões levantadas pelo fim 

da Guerra Fria em particular, deram a entender que esta ênfase na entidade estatal 

tinha sido feita em detrimento das populações, emergindo progressivamente um 

consenso sobre o alargamento da noção de segurança (DDHD1, 2006: 2). Foi neste 

contexto que apareceu a segurança humana, como tentativa de resposta aos novos 

enjeux colocados à comunidade internacional pelas alterações ambientais por 

exemplo, correspondendo à necessidade de certificar uma melhor adequação à 

realidade, recentrando os valores à volta dos seres humanos e das comunidades, 

fazendo destes os novos referentes da segurança (Krause, 2007: 2). O fim do 

chamado mundo bipolar redefiniu as prioridades e políticas (Atanassova-Cornelis, 

2006: 39), levando com ele o receio de uma guerra nuclear iminente, colocando nas 

luzes da ribalta outros tipos de ameaças não-tradicionais (Yamamoto, 2003: 8) e 

aumentando os conflitos internos (Fukushima, 2003: 124). Por outro lado, os novos 

desafios, que põem em causa o ser humano de maneira patente, vão muito mais além 

das preocupações de segurança nacional, dizendo respeito a situações perante as 

quais os Estados não podem agir de maneira isolada. Alem disso, pela crescente 

interdependência dos actores e pela “vulnerabilidade ao que parecia previamente 

distante e inconsequente”, o processo paralelo da mundialização contribuiu para a 
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criação desta “nova agenda de segurança” (Stares citado por Yamamoto, 2003: 8). As 

profundas mudanças ocorridas aumentaram a ligação entre os temas do 

desenvolvimento e da segurança (Xiaoqiu, 2003: 203), bem como levam a uma 

relação cada vez mais próxima entre segurança e justiça (Brito: 1). Estes aspectos 

realçam a necessidade de cooperação internacional (Aravena, 2002: 1) e da 

participação dos outros actores que actuam na cena mundial, tais como as 

organizações internacionais e as ONG’s. “Não existe Estado seguro com pessoas 

inseguras a viverem no seu seio” (Oberleitner, 2005a: 190). Por isso, a segurança 

humana não substitui, senão complementa a segurança nacional, incluindo-a. Na sua 

definição mais abrangente, ela tem duas componentes: o freedom from fear e o 

freedom from want, zelando para que todos os seres humanos possam viver sem 

temer pela sua vida, tendo as suas necessidades básicas garantidas. Identificam-se 

sete dimensões: a segurança alimentar, económica, sanitária, ambiental, pessoal, 

política e comunitária. Pelos seus atributos, este conceito abre uma reflexão 

transversal a todas as áreas, visando garantir aos indivíduos e às comunidades as 

condições para uma vida digna, ao abrigo do medo e das necessidades, removendo 

todas as “inliberdades” (Amartya Sen). 

Pelas suas características, a segurança humana adquire particular relevância no 

contexto internacional actual, sendo que, nas últimas décadas, multiplicaram-se as 

declarações a seu respeito. Isto leva a interrogar-se sobre o peso jurídico do conceito, 

ou seja sobre a existência de mecanismos e instrumentos do direito internacional que 

consagrem e permitam salvaguardar a segurança humana nos factos, suscitando 

ainda discussão quanto à adequação da realidade com os discursos. De maneira 

geral, questiona-se a efectividade jurídica e prática da mesma no sistema 

internacional, fundamentando a problemática que guia esta dissertação: Qual é o lugar 

e a operacionalização da segurança humana no sistema jurídico e político 

internacional?  

Para responder a estas perguntas, será em primeiro lugar realizado um estudo do 

conceito e das críticas existentes ao seu respeito, elementos que conduzem à uma 

pluralidade de abordagens e que condicionam a sua operacionalização. Numa 

segunda parte, analisar-se-á a sua integração no sistema jurídico internacional, ou 

seja os eventuais instrumentos jurídicos que a protegem. Representando a ONU a 

instância suprema em matéria de cooperação internacional, também será explorada a 

evolução da noção no seu seio. Nesta etapa, ainda serão dados elementos de 

resposta a outras questões, determinando em que medida é que o conceito pode 

trazer novos argumentos pertinentes à temática das intervenções humanitárias e ao 



3 
 

debate sobre a eficácia da ajuda. Num terceiro momento, estudar-se-á como este é 

posto em prática a nível da cooperação internacional e de alguns Estados, analisando-

se, por um lado, o seu lugar na agenda de cooperação internacional, centrando nas 

missões de paz da ONU, bem como mencionando várias iniciativas a nível global. Por 

outro lado, a segurança humana será examinada a nível regional e nacional, com 

particular enfoque na União Europeia (UE), no Japão e no Canadá, sendo estes 

últimos “os mais importantes promovedores internacionais [(no âmbito político)] da 

ideia” (Huliaras e Tzifakis, 2007: 560), abordando também (sucintamente) a ASEAN, a 

SAARC e a Tailândia. Estes exemplos ilustrarão como os actores que a adoptam 

jogam para compatibilizá-la com os seus princípios e interesses. 

Deste modo, esta tese pretende indagar a efectividade da segurança humana, 

mediante uma análise de documentos jurídicos, políticos e da sua agenda, de acordo 

com a distinção do Professor Adriano Moreira (2012) entre constituição formal e 

constituição real, e assim servir de contributo para se perceber melhor o lugar daquela 

no sistema internacional. 

 

A partir do interesse pelo tema da segurança humana, a questão de partida que 

motivou a escolha do tema para o trabalho final do mestrado é a de saber se este 

conceito, visto até então em termos académicos mas apenas de maneira pontual em 

estudos práticos, tem uma base jurídica, e se é de facto uma realidade concreta 

generalizada a nível internacional. Como mencionado previamente, o problema central 

desta tese consiste portanto em determinar qual é o reconhecimento, em particular a 

nível do direito internacional, e como se operacionaliza a segurança humana no 

sistema das relações internacionais. Daí, coloca-se uma série de questões de 

investigação que orientarão o estudo: De que modo é que as questões inerentes ao 

próprio conceito podem reflectir os eventuais constrangimentos colocados à 

operacionalização da segurança humana? Nascida de um organismo afiliado à ONU, 

referida em discursos e adoptada por países e organizações, será que esta tem 

existência no plano jurídico? Ou seja, estará já reconhecida como um direito oponível, 

haverá leis ou tratados de segurança humana? Caso contrário, quais são o seu lugar e 

o seu papel no direito internacional? Em que medida é que está posta em prática no 

sistema internacional? Como é que os actores a invocam, a integram (ou não) na sua 

estratégia de política externa, em particular, mas também interna, e nas suas 

actividades concretas? Como é que a ONU e a União Europeia em específico 

encaram a segurança humana? De que maneira é que dois países pioneiros que são o 

Japão e o Canadá, chegaram a adoptar o conceito e o implementam? Será que houve 
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continuidade da sua política na matéria ao longo das décadas? Será de maneira geral 

que, como o sugerem Huliaras e Tzifakis (2007: 560), os discursos e a prática de 

política externa “permanecem muitas vezes dois mundos a parte”? 

Perante estas interrogações, apresenta-se algumas hipóteses de partida. 

Olhando, por um lado, para os múltiplos discursos feitos a seu respeito e sendo que, 

por outro, Alexandra Brito (: 6) nota a introdução de uma “moral humanitária” no 

contexto pós-Guerra Fria, caracterizando um “novo intervencionismo centrado nas 

pessoas”, conjectura-se que a segurança humana já tenha integrado muitas 

estratégias políticas e seja referida nos motivos às intervenções humanitárias. Outra 

suposição seria que as práticas na matéria variam consoante os actores.  

Na tentativa de responder à problemática e de averiguar estas hipóteses, a 

pesquisa qualitativa foi a escolhida como sendo a que correspondia melhor ao 

objectivo pretendido. Nessa investigação documental, realizar-se-á uma revisão da 

literatura, dos artigos, textos científicos, académicos e das publicações de autores, 

com o intuito de dar conhecimento do estado da arte sobre os temas tratados, 

mediante a confrontação das fontes. Também serão analisados textos oficiais, 

institucionais e políticos para dar a perceber melhor o lugar da segurança humana a 

diferentes níveis. Ao longo do trabalho, adoptar-se-á uma perspectiva tanto analítica 

como crítica das informações e dos pontos de vista apresentados. Na medida em que 

se pretende verificar qual é o reconhecimento da segurança humana em termos 

jurídicos e o seu impacto no processo de criação de normas, será também necessário 

estudar textos jurídicos, tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos ou 

resoluções da ONU. Isto permitirá avaliar o lugar da segurança humana no direito 

internacional, o qual é constituído pelas regras, normas e pelos princípios jurídicos que 

regem as relações entre os actores do sistema internacional (D’Amato, 2002: 423-424; 

Legal Information Institute Website, “International law”). Tal como referido no artigo 38 

do estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, o DI tem como fontes as convenções, 

os tratados, o direito costumeiro, os “princípios gerais do direito reconhecidos pelas 

nações civilizadas” e a jurisprudência (Cour Internationale de Justice Website, “Statut 

de la Cour Internationale de Justice”).  

Ao estudar o lugar do conceito no mais alto nível da cooperação internacional, em 

particular no seio daquela organização, analisar-se-á nomeadamente relatórios e 

declarações oriundos do secretariado da ONU, de Cimeiras ou de Comissões, cujo 

estudo é julgado relevante devido à sua natureza ou ao impacto que tiveram aquando 

da sua publicação. Enfim, indagar-se-á a prática da segurança humana à luz das 
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declarações de intenções e de documentos de promoção da mesma. Não se podendo 

fazer um levantamento exaustivo da questão numa tese desta extensão, este estudo 

concentrar-se-á em aspectos específicos da agenda de cooperação internacional. A 

saber, relacionará a segurança humana com a temática das operações de paz, 

estudando ainda um caso específico de intervenção humanitária em nome dela. No 

contexto da cooperação internacional para o desenvolvimento, i.e. o esforço realizado 

por países (quer sejam desenvolvidos ou não) que lutam conjuntamente, numa 

perspectiva duradoura, contra as dificuldades económicas e sociais dos países em 

desenvolvimento, mostrar-se-á como os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

(ODMs) concretizam a segurança humana. Para dar exemplos concretos em termos 

de adopção e aplicação do conceito a nível regional e nacional, estudar-se-á alguns 

casos de organizações regionais, focando essencialmente na UE, e dois Estados-

chave. 

Atente-se ainda que uma série de abreviações serão utilizadas ao longo do 

trabalho, algumas em português, sendo outros siglos construídos a partir da 

terminologia inglesa ou  francesa, todos referidos na lista de acrónimos. 

 

Parte 1: As questões à volta do conceito de segurança humana 

 

I. O conteúdo da noção de segurança humana 

 

A fim de enquadrar este trabalho, convém numa primeira parte estudar o conceito 

de segurança humana, a sua definição e a suas críticas, pois as características e 

questões que lhe são ligadas são essenciais à sua compreensão, bem como explicam 

a variedade de perspectivas existentes. Estar a par do debate geral sobre a noção é 

essencial para analisar as suas aplicações e compreender tudo o que lhe está 

subjacente.   

 

A. As origens do conceito 

 

A ideia de segurança humana não é assim tão nova. Segundo Rotschild (1995: 

60), entre meados do século XVII e a revolução francesa (1789), a visão “pluralista da 

segurança (...) dos indivíduos e dos grupos [além] dos Estados” era comum. De facto, 

autores como Hobbes2 (1651) ou Rousseau3 (1754) já defendiam que as pessoas 

                                                           
2
 No Leviathan, Hobbes (1651: 9) escreveu que a “função” do Estado é “a protecção do povo”. 
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optavam por abandonar o “estado de natureza”, entrando na sociedade civil em busca 

de protecção. Daí, Pitsuwan (2007: 1) estatui que a segurança humana foi apenas “re-

packaged”, sendo esta “o primeiro propósito da organização de um Estado”. Depara-

se aliás que F.D. Roosevelt (1941: 7-8), no seu famoso discurso do 1º de Junho de 

1941, falou em “freedom from want”4 e “freedom from fear”, como duas das “liberdades 

humanas essenciais” para se garantir a paz. Mais, encontram-se ocorrências da 

segurança humana antes de 1994, por exemplo no título do livro do psicólogo 

canadiano W. Blatz (1966), Human security: some reflexions (Bosold e Bredow, 2006: 

830). 

No entanto, o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) de 1994 constitui o primeiro documento oficial com referência à segurança 

humana, traçando voluntariamente os seus contornos de maneira abrangente (Martin 

e Owen, 2010: 213). A essência desta é “centrada nas pessoas” e nas suas condições 

de vida (PNUD, 1994: 22). O PNUD (ibid.) também frisou a universalidade que ela 

representa, a relevância da acção preventiva para ser assegurada, e ainda a 

“interdependência” das suas componentes: é um conceito multidimensional. As suas 

ameaças são relacionadas entre si e manifestam-se a vários níveis (Kapuy, 2004: 4): 

global (os problemas ambientais), transnacional (o crime organizado), nacional 

(autoridades repressivas), regional (a pobreza) e local (conflitos pelos recursos ou 

religiosos)5. A segurança humana também significa a capacidade de estar seguro, ou 

melhor, a possibilidade das pessoas actuarem para a sua própria segurança (Gasper, 

2008: 4). Este reconhecimento é um aspecto essencial da segurança humana, a qual 

vela pelo empoderamento ou “desenvolvimento das capacidades dos indivíduos e das 

comunidades”, para que estes possam fazer as suas próprias escolhas, agir de 

maneira informada, i.e. encarregar-se das suas existências satisfazendo as suas 

necessidades básicas e “ganhar a sua vida” (CSH, 2003: 4; PNUD, 1994: 24). 

Considera-se que “as pessoas são os participantes mais activos na determinação do 

seu bem-estar” (CSH, 2003: 4). Uma vez “livre”, o indivíduo participa no “seu próprio 

desenvolvimento e no da sua comunidade”, apresentando-se a segurança humana 

como uma condição necessária do “desenvolvimento participativo” (PNUD, 1994: 24). 

Neste sentido, ao contrário da segurança tradicional, que tem um carácter 

essencialmente “defensivo”, “a segurança humana é um conceito integrador”, de 

                                                                                                                                                                          
3
 A união, que o Estado representa, deve “proteg[er] e defend[er] todos os membros da associação” 

(Rousseau, 1754: 45).  
4
 Roosevelt (1941: 8) precisou que a primeira é orientada para aspectos económicos, visando garantir 

uma “vida de paz” a todos os cidadãos, a segunda supondo reduzir o nível de armamento de tal forma 
que “nenhuma nação” possa agredir outra. 
5
 Os exemplos fornecidos são em parte inspirados por Kapuy (2004: 4).  



7 
 

“solidariedade”, que supõe incluir “todas as pessoas” e que se atinge através do 

desenvolvimento humano (PNUD, 1994: 24). À semelhança deste, a segurança 

humana acentua não apenas nos progressos realizados, mas também nas condições 

de preservação destes resultados (e.g. “riscos de crise”) (Tadjbakhsh, 2008: 1-2). 

Contudo, ao contrário do desenvolvimento humano, não existe uma definição 

internacionalmente aceite da segurança humana que, para além disso é mais vista 

como uma “ferramenta política” do que o primeiro (ibid.). Este visa permitir que os 

indivíduos tenham uma “vida de acordo com as suas expectativas”, sendo numa 

estratégia de longo prazo, quando a segurança humana também inclui elementos de 

curto prazo (ibid.). Ela foca nas condições de uma vida com dignidade, favorecendo a 

durabilidade do desenvolvimento humano, e faz uma “hierarquização das suas 

variáveis mais urgentes” (ibid.). 

 

Esclarecendo o conceito, K. Annan (2000b) explicou que é “muito mais do que a 

ausência de conflito violento”, dizendo respeito aos “direitos humanos, [à] boa 

governação, [ao] acesso à educação e [aos] cuidados de saúde”, reunindo por si só 

várias agendas sobre questões de “paz, segurança e desenvolvimento” (CSH, 2003: 

4). Daí, depreende-se que a segurança humana vai além da sobrevivência, 

significando viver na dignidade. De um ponto de vista político, ela supõe que as 

pessoas possam viver numa sociedade que salvaguarde os seus “direitos 

fundamentais” (PNUD, 1994: 34). Ao redigir o relatório, desenhado com o intuito de 

“influenciar (...) a cimeira social de Copenhagua” do ano seguinte, um dos objectivos 

do PNUD era que a segurança humana permitisse reorientar os fundos utilizados para 

o armamento durante a Guerra Fria, “captur[ando] a ‘dívida da paz’” (Krause, 2007: 3; 

PNUD, 1994: 47). Estas intenções do PNUD revelam que, além da perspectiva política 

do relatório, este tinha uma dimensão prática (Krause, 2007: 3), reforçando o seu 

impacto. Mas, embora tenha sido recebida como tal por alguns, a concepção original 

do PNUD tem sido adaptada ao sabor dos actores, das suas interpretações, dos seus 

objectivos e interesses, dando lugar a uma pluralidade de definições.  

B. Uma variedade de definições  

 

Com efeito, não existe apenas uma, mas várias definições da segurança humana, 

que não são mutuamente exclusivas, senão complementares entre si. De maneira 

geral, distinguem-se duas “versões”, uma ampla e outra restrita, assemelháveis a 
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“duas escolas de pensamento susceptíveis de reunir a maioria das definições”6 (Owen, 

2004: 19). Estes diversos entendimentos traduzem-se em caminhos políticos 

diferentes (Krause, 2007: 4). 

 

A definição abrangente 

 

A definição mais alargada engloba a totalidade das componentes da segurança 

humana, tomando em consideração todo tipo de ameaças - “das mais clássicas” às 

“ameaças (...) contra o desenvolvimento” (Owen, 2004: 20). Envolve portanto tanto o 

viver livre de medo como de necessidade. O relatório do PNUD sublinha claramente a 

variedade de fontes da insegurança humana:   

“A perda de segurança humana pode ser um processo lento, silencioso ou uma 

urgência abrupta, alta. Pode [ter origem humana] – devido a más escolhas políticas. 

Pode originar das forças da natureza. Ou pode ser a combinação de ambas” (PNUD, 

1994: 23). 

 

Se esta definição é reconhecida e já tem sido adoptada, nomeadamente pela 

Comissão de Segurança Humana (CSH) e pela Human Security Unit (HSU), porém, 

suscita muitas críticas7 de tal forma que, por convicção, motivos históricos ou políticos, 

outros países e organismos optaram por outra, mais limitada.  

 

A definição restrita 

 

Reconhecendo que a prévia está na origem do conceito, esta definição guarda 

uma visão mais limitada para agir (Owen, 2004: 21). Apesar de ser menos abrangente 

do que a precedente, esta “inclui muito mais ameaças do que a segurança clássica, 

mas limita-se às mais violentas” (Owen, 2004: 20). Muitos autores e actores políticos 

reservam de facto a segurança humana para a protecção contra as violências físicas 

(Gasper, 2008: 22), i.e. cingem-se à sua componente do medo, centrando-se sobre 

temas como as minas terrestres ou o tráfico de armas. É a definição nomeadamente 

adoptada pelo Canadá e posta em prática pelo Human Security Network (HSN) 

(Krause, 2007: 4). Ao contrário da primeira, esta definição serviria para determinar 

estratégias de curto-médio prazo, na medida em que se concentra em situações de 

                                                           
6
 Mais precisamente, a maioria das definições dimanariam da concepção mais larga da segurança 

humana (Owen, 2004: 20).   
7
 As críticas serão estudadas mais a frente. 
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violência física, apelando a intervenções imediatas para fazer cessar essa violência 

(Liotta e Owen, 2006: 43).  

As duas definições e mais além 

 

Todavia, além da dissociação feita entre estes dois tipos de definição, estes 

partilham características idênticas. Ambos advogam que toda pessoa e comunidade 

tenham uma vida digna, supõem “efectividade” e eficiência das intervenções, a 

utilização de meios de acção “não coercivos”, e ainda uma “reforma do sector de 

segurança, o desenvolvimento económico sustentável [e] a diplomacia preventiva” 

(Liotta e Owen, 2006: 43). Não obstante, a fim de ultrapassar as dificuldades 

colocadas pela coexistência de várias definições, Busumtwi-Sam (2008: 15) deseja 

uma perspectiva que reúna ambas, oferecendo um “consenso global” sobre a 

segurança humana, imprescindível para a sua efectividade. No mesmo sentido, Liotta 

e Owen (2006: 43) defendem uma acepção única que coloque o acento sobre os 

princípios-chave comuns às duas perspectivas (e.g. a defesa dos direitos humanos). 

Sublinhando, por outro lado, a interdependência entre estas duas visões, estes 

explicam que impedir a violação dos direitos humanos ou resolver problemas de 

insegurança mais imediatos são condições “necessári[as] mas não suficientes à 

segurança humana” (Liotta e Owen, 2006: 43). Por isso, eles realçam a 

complementaridade das estratégias de curto, médio e longo prazo, frisando a relação 

entre segurança humana e desenvolvimento humano (Liotta e Owen, 2006: 43; 

Busumtwi-Sam, 2008: 16). Esta implica portanto não só agir em “situações de alta 

insegurança” (e.g. dos refugiados), como também estabelecer estratégias de longo 

prazo para remover as causas de insegurança (Canadá, DFAIT, 1999). Por sua vez, 

Owen (2004: 22) apresenta uma definição “híbrida”. Partindo da concepção da CSH, 

ele diz que “a segurança humana consiste em proteger o essencial vital de cada ser 

humano contra as ameaças mais graves e mais comuns” (ibid.). Esta definição 

introduz a noção de seriedade, Owen (2004: 23) considerando que as “ameaças 

potenciais [à segurança humana] são ilimitadas”, aduzindo por isso uma definição que 

inclui apenas aquelas que atingem um certo grau de “gravidade”. Num segundo 

tempo, ele classifica estas ameaças em seis categorias8 formuladas com base nos 

sete clusters do PNUD, deduzindo mais “[utilidade instrumental]” e dinamismo de uma 

definição que não “[lista]” as ameaças, o que seria reductor e não permitiria adequar-

se a todos os contextos (ibid.).   

                                                           
8
 As ameaças são “ecológicas, económicas, alimentares, sanitárias, pessoais e políticas” (Owen, 2004: 

23). 
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Neste aspecto, Bosold e Werthes (2005: 101) suscitam a reflexão quanto ao 

benefício de existirem perspectivas divergentes para a realização de uma “agenda 

[comum] de segurança humana [a nível internacional]”. Eles salientam que esta não é 

o único conceito na origem de interpretações e aplicações diversas, realçando ainda 

que as suas abordagens se completam e que se deve tirar proveito da flexibilidade da 

sua definição ampla, que também possibilita “iniciativas globais” por existir consenso 

sobre grande parte do seu conteúdo (ibid.). Contudo, Owen (2004: 22) acredita que 

“quanto mais uma definição se aproxima da concepção original da segurança humana” 

mais difícil é a sua operacionalização e avaliação. Desta maneira, Liotta e Owen 

(2006: 43) insinuam que a diferenciação entre as definições resume-se a escolher 

entre idealismo e pragmatismo, i.e. ser “amplo e ideal ou restrito e operacional”. Esta 

opinião permite introduzir as críticas feitas à segurança humana, contestada desde a 

sua formulação. 

 

II. As críticas e os eventuais limites da segurança humana 

 

Um primeiro conjunto de críticas recai na própria “ideia” de segurança humana 

(Gasper, 2008: 19). De uma parte, estas incidem sobre a essência da definição, 

reservando a segurança para os âmbitos nacional e militar (ibid.). Alguns reivindicam 

que falar de segurança em “assuntos não-militares” dá-lhes demasiada importância 

(ibid.). Todavia, sendo a alteração da natureza das ameaças uma realidade, a 

segurança humana tem plena legitimidade, tampouco existindo superioridade de uma 

área sobre outra (ibid.), estando todas interligadas. Outra crítica vem de Sorj (2005: 

43), para quem a segurança humana amplifica, erradamente, “o [desempenho] da 

sociedade civil”, minimizando o papel crucial das instituições estatais. Ao legitimar 

novas áreas a “securizar”, ela ainda criaria o risco de dar uma resposta militar a 

“problemas políticos e socioeconómicos”, assuntos resolúveis por outros meios (Jolly e 

Ray, 2006: 13; MacFarlane e Khong, 2006: 242). 

Um segundo grupo ataca a ligação entre “segurança e liberdade” (Gasper, 2008: 

19). Advoga-se que estas duas entrariam em contradicção, sendo a primeira uma 

“apetência ignóbil e medrosa”, e a segunda “ética” (ibid.). Porém, como o diz Gasper 

(ibid.), “as liberdades dependem da segurança” e os indivíduos querem que estas 

sejam seguras. Nesta ideia, Carafano e Smith (2006: 1) afirmam que a segurança é a 

condição para uma pessoa disfrutar dos direitos que tem, referindo-se à Declaração de 

Independência que fala em “vida, liberdade e perseguição da felicidade”.  

Uma das críticas mais recorrentes tem a ver com o carácter abrangente da 

definição da segurança humana (Gasper, 2008: 21) e da alegada ambiguidade que 
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proviria do agrupamento de ameaças díspares numa mesma apelação (Owen, 2004: 

20). Os que não encontram utilidade no conceito vêem-no como um mero termo para 

congregar temas já claramente definidos, ou tendo uma definição tão ampla que tudo 

pode constituir uma ameaça (Jolly e Ray, 2006: 13; Sorj, 2005: 42). Assim, restringir o 

campo da segurança humana dar-lhe-ia mais “influência” (Gasper, 2008: 27). Neste 

sentido, Krause (2007: 4-5) censura a definição mais alargada, que não passaria de 

uma lista que engloba tudo o que coloca em perigo o bem-estar das pessoas, sendo 

pouco prestimosa por não ter “coerência” e impedir o “estabelecimento de prioridades”. 

Neste sentido, Deudney (1999: 192) já tinha dito que “se tudo o que causa uma 

redução do bem-estar humano é rotulado como uma ameaça à segurança, o termo 

perde qualquer utilidade analítica e torna-se um sinónimo solto de ‘mau’”.  

Paris (2001: 88) acrescenta que existe um interesse nesta ambiguidade 

conceptual pois, desta maneira, os “objectivos” e as posições dos actores envolvidos 

encontram satisfação atrás do mesmo termo. Embora ele admita que a segurança 

humana não deixa de produzir seus frutos em termos concretos, opõe-se aos que a 

vêem como um “quadro de análise útil” (Paris, 2001: 89). Por sua vez, Krause (2007: 

5) argumenta que caracterizar elementos em relação à educação ou à saúde como 

problemas de segurança humana não permite por si só “resolver estes problemas”. Ao 

contrário, ele reivindica que restringir-se ao viver livre de medo permitiria perseguir 

uma “agenda [que tenha poder, que seja] prática[,] intelectual e (...) integrada num 

entendimento particular do Estado ocidental e das relações Estado-sociedade” 

(Krause, 2007: 6). Deste modo, respeitar-se-ia a alegada prioridade das “instituições 

políticas em manter a ordem social, que é uma precondição à segurança e ao bem-

estar dos indivíduos e das comunidades” (ibid.). Quanto a MacFarlane e Khong (2006: 

250), dizem-se favoráveis para integrar as pessoas como sujeitos de segurança, mas 

apenas se não se alargar o campo das ameaças além da “integridade física”, o que 

não ofereceria “tracção analítica”. Eles focam na “violência organizada” para guardar 

“coerência” e pertinência, recusando-se nomeadamente em incluir as catástrofes 

naturais nas ameaças à segurança por estas não terem origem humana9 (MacFarlane 

e Khong, 2006: 228; 247; 251). Ora, mesmo que não se possam impedir, abarcar este 

tipo de perigos não só ajuda a preveni-los, como também fomenta uma acção mais 

eficaz noutros âmbitos, sendo conhecido o impacto dos desastres ambientais no 

desencadeamento de guerras ou crises alimentares por exemplo. Num outro aspecto, 

não considerar o viver livre de necessidade resume-se a deixar de lado elementos 

                                                           
9
 As catástrofes naturais podem não ter uma origem humana directa, mas é sabido que o modo de vida e 

as acções dos seres humanos têm consequências no meio ambiente que levam a este tipo de 
acontecimentos. 
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como “a liberdade do medo de morrer de fome” (ibid.). Sendo que más condições de 

saúde, a pobreza económica, a fraca instrução e as doenças também fomentam as 

tensões, não se justifica levar em conta apenas uma parte da segurança humana. O 

que é retido na concepção desta aparece, então, “arbitrário”, e seleccionar as 

ameaças acaba por negar certas necessidades básicas dos indivíduos. Neste sentido, 

J. Galtung (1967: 12; 17) fazia a diferença entre “paz negativa”, que é a “ausência de 

violência colectiva oganizada” e “paz positiva”, que tem mais a ver com “valores 

consensuais na comunidade (...) das nações”, tal como a “integração” social. A 

primeira corresponde a uma situação sem “violência directa”, e a segunda acrescenta 

à ausência de “violência estrutural” (Galtung, 1990: 292), aplicando-se 

respectivamente às duas versões restrita e ampla da segurança humana. Mas outros 

defendem que um conceito abrangente torna difícil estabelecer “relações causais”, 

porque inclui “factores socioeconómicos” que não podem servir de “causa do aumento 

ou diminuição na segurança humana”10 ao mesmo tempo (Paris, 2001: 93. Sorj, 2005: 

42). Refutando estes argumentos, ao considerar o “alcance da segurança humana”, as 

relações de “causalidade entre as [suas] diferentes componentes” e o “acento 

colocado no essencial vital das pessoas”, Owen (2004: 20) mostra ser possível 

ultrapassar tal ambiguidade conceptual. Além do mais, segundo o antigo reitor da 

ONU, Hans van Ginkel (citado por Kirby, 2005), sendo que “[a] existência humana 

[sempre foi e será] ameaçada (...)[, d]este modo, a segurança humana [é] melhor 

definida como ‘conhecer os riscos’ do que como ‘eliminar os riscos’”. 

Não obstante, muitos julgam que a extensão do conceito dificulta a acção política 

(Jolly e Ray, 2006: 13). Neste sentido, Paris (2001: 88) denuncia a ausência de uma 

definição precisa, já que reunir desde a “segurança física até o bem-estar psicológico” 

torna árduo estabelecer prioridades. Ele vê a acção política estorvada pela natureza 

abrangente de tal definição, cujo intento (louvável) de livrar as pessoas de qualquer 

perigo ao seu bem-estar, confunde os decisores políticos na escolha das ameaças a 

tratar (ibid.). A prioritização das políticas encontrar-se-ia obstruída pelo facto dos que 

propõem a segurança humana, não definirem o que prima nesta, querendo denotar o 

seu carácter “inclus[ivo] e holis[ta]”, dando o mesmo peso a cada elemento (ibid.). Esta 

também perderia “capacidade operacional” por misturar “problemas sociais distintos” 

(Sorj, 2005: 42). Já Annan (citado por Gasper, 2008: 23) dizia que deve haver uma 

margem para definir a segurança humana de maneira mais restrita, para que esta faça 

                                                           
10

 É citado o exemplo da reconstrução pós-conflito, definida por Cockell (citado por Paris, 2001: 93) como 
“um processo contínuo para prevenir que ameaças internas à segurança humana causem um conflito 
violento prolongado”. Fazendo a protecção contra a violência parte da segurança humana, acaba-se por 
dizer que a reconstrução pós-conflito “procura prevenir que um declínio da segurança humana cause um 
declínio da segurança humana, o que faz pouco sentido” (Paris, 2001: 93). 
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mais sentido para os políticos, pois ela “amedronta os governos. Eles pensam que 

queres que sejam responsáveis por alguém do berço à tumba”. Por outro lado, 

argumenta-se que aqueles que a estudam, enfrentam desafios similares para fazer 

dela um “instrumento analítico útil”, porque a variedade de temas tornaria pouco claro 

o que têm de investigar (Paris, 2001: 92-93). No entanto, todas as componentes da 

segurança são interdependentes11 e, para Gasper (2008: 25), restringir aquela não 

facilitaria os estudos e a actuação, pelo contrário, o seu carácter multidimensional 

favorece a acção coordenada entre áreas tão diversas como a economia, a política, o 

ambiente e a alimentação1213. Além disso, ser amplo não impede definir prioridades, 

bem pelo contrário: “o discurso de segurança humana considera ambas[:] prioritização 

entre as áreas e dentro das áreas”, ilustrado pelos Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio (ODMs) (Gasper, 2008: 22-23)14. Ao ser vasto, não se espera uma análise 

exaustiva, antes proporcionar flexibilidade e um ajustamento às “vulnerabilidades” 

locais (Gasper, 2008: 23), permitindo aos países centrar-se nos aspectos mais 

relevantes no seu território (Bosold e Werthes, 2005: 100).  

Noutro plano, o G77 tem dúvidas sobre a utilização da segurança humana, que 

suspeita poder servir de pretexto para grandes potências intervirem noutros territórios 

(Gasper, 2008: 20). Segundo Sorj (2005: 42), “a ideia de segurança/insegurança é tão 

geral que pode-se argumentar - e muitos o fazem - que é da natureza da sociedade 

capitalista moderna fomentar inseguranças percebidas”, não escapando a segurança 

humana ao risco de ser instrumentalizada. Carafano e Smith (2006: 6-7) por sua vez, 

reconhecem que as circunstâncias mundiais se alteraram a seguir a Guerra Fria, mas 

não vêem naquela um conceito relevante para as relações internacionais. Temem em 

primeiro lugar que ela ponha em causa os princípios de “soberania, responsabilidade e 

segurança nacional”15, bem como o “modelo de Estado-nação sobre o qual as [Nações 

Unidas] foram fundadas” (Carafano e Smith, 2006: 2). Eles consideram que a 

protecção dos cidadãos é “o principal atributo da soberania nacional”, sendo os 

Estados, e não as organizações internacionais, os melhores colocados para cumprir 

essa tarefa, apoiando-se nas dificuldades que a ONU enfrenta na resolução de crises 

(Carafano e Smith, 2006: 8). Fazer dos seres humanos os referentes da segurança 

                                                           
11

 Privilegiar as situações de violência sobre o VIH/SIDA por exemplo, ou inversamente, significa 
menosprezar a relação entre os dois aspectos, assim como arriscar não resolver a situação de maneira 
duradoura. 
12

 “Human security thought has given such ‘micro’ insights a new home that connects them to the macro-
systems level analyses” (Gasper, 2008: 26). 
13

 Considera as críticas à definição da segurança humana “passadas de validade”, frisando aliás que 

muitos académicos utilizam a concepção ampla (Gasper, 2008: 25). 
14

 Com efeito, a segurança humana ajuda a determinar “prioridades dentro de uma abordagem de 
desenvolvimento centrada no ser humano” de maneira “relevante” (Corbett, 2012: 2). 
15

 São princípios especificamente caros para os Estados Unidos (Carafano e Smith, 2006: 2). 
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criaria confusão sobre o papel dos Estados, colocando em perigo a “ordem 

internacional”, bem como complicaria a determinação de responsabilidades, por estas 

serem mais “[difusas]” (ibid.; Sorj, 2005: 8; 42). Mais, a segurança humana tornaria 

flexíloquo o que se entende por segurança nacional, assim como o papel que cabe 

aos Estados e aos actores não-estatais nesta matéria16 (Carafano e Smith, 2006: 11). 

De um ponto de vista nacional, Carafano e Smith (2006: 2-3) arguem que o papel 

desenvolvido pela ONU em matéria de desenvolvimento e segurança, na sua agenda 

de segurança humana em específico, pode ameaçar os interesses, “o poder e a 

liderança” dos EUA, assim como minimizar as suas “práticas democráticas e de 

mercado livre”. Eles até desejam uma atitude de resistência dos EUA contra o que 

chamam “este entendimento defeituoso da segurança”, lamentando que estes 

participem indirectamente na promoção da segurança humana através da contribução 

anual à ONU (Carafano e Smith, 2006: 3; 9). Opõem-se ainda a que aquela seja tema 

de “declarações internacionais17 e convenções”, quando deveria apenas servir para 

designar “uma condição humana desejável e não como alternativa à segurança 

nacional”18 (Carafano e Smith, 2006: 14). Para Jolly e Ray (2006: 13), ao adoptar o 

conceito na sua agenda, a ONU arrisca-se a “aumentar as esperanças sobre [suas] 

capacidades” sem ser capaz de responder a estas.  

Estas críticas deixam entrever como confinam o reconhecimento e a aplicação da 

segurança humana. Contudo, não deixam de reflectir pontos de vista, manifestando 

discernimentos que variam para cada um, o que leva a interrogar se esta apresenta 

limites concretos, e quais são. 

 

Segundo vários autores, a visão tradicional predominaria ainda no mundo político, 

no “ensino”, na “investigação” e na “prática política no âmbito das relações 

internacionais” (Jeanotte; MacFarlane e Khong, 2006: 233-234), incentivada pelos 

atentados de 2001, que relançaram os “discursos tradicionais das relações 

internacionais” sobre a segurança (DDHD, 2006: 6). Corroborando esta ideia, a 

Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania dos Estados ou ICISS19 (2001: 

15) explicou que, por ficarem concentrados numa visão restrita da “segurança 

nacional”, muitos governos gastam mais na despesa militar para se proteger de 

“ataques militares externos indefinidos” do que nas ameaças estruturais à segurança 

                                                           
16

 Os autores defendem que os Estados devem permanecer os responsáveis pelas suas populações, 
enquanto que os outros actores auxiliam-nos nesta tarefa (Carafano e Smith, 2006: 11). 
17

 A menos que seja “definida dentro das fronteiras [estatais] e da soberania” (Carafano e Smith, 2006: 
14). 
18

 Objecta-se que a segurança humana diz-se complementar, e não uma alternativa à segurança 
nacional.   
19

 International Commission on Intervention and State Sovereignty. 
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humana. No entanto, Troeller (citado por Oberleitner, 2005a: 190) asserta que a 

comunidade internacional está progressivamente a aceitar que “a segurança humana 

deve [ter primazia] sobre a segurança estatal”. Embora McDonald (2002: 294) ateste 

que, tanto no mundo académico como no político, encontram-se cada vez menos 

posições a favor da acepção tradicional da segurança, admite todavia que esta fica 

ainda muito orientada para o Estado-nação em razão dos interesses dos actores e dos 

investigadores. Autores como Ayoob (2002: 121; 130; 139) estimam que a alteração 

da natureza dos conflitos necessita de adaptar a segurança à nova realidade das 

relações internacionais, mas retêm uma definição ainda ligada ao Estado20.  

Tendo procurado saber se a segurança humana representou uma mudança de 

paradigma na realidade, o professor de ciência política e investigador em relações 

internacionais Frédéric Ramel (2003: 79; 82) analisou-a à luz de uma teoria 

desenvolvida por Thomas Rochon, que classifica os valores em três grupos: os de 

criação, de conexão e de conversão. Os primeiros referem-se a novas ideias, trazendo 

uma perspectiva “inédit[a]” para “definir um problema e o resolver” e oriundas de 

“comunidades críticas” que as tentam divulgar (Ramel, 2003: 82). Apropriando-se 

estes valores, os movimentos sociais introduzem-nos nos discursos, no “debate 

público”, num processo de “politização”: são os valores de conexão (Ramel, 2003: 83). 

Fechando o ciclo, a conversão significa que estes são doravante integrados na 

sociedade, no contexto cultural em questão, substituindo os que antes primavam21 

(ibid.). Aplicando esta tipologia à segurança humana, Ramel (2003: 95) mostra como 

esta última não substituiu a segurança tradicional, completando-a, sendo por isso mais 

um valor de conexão do que de conversão. Ela também não penetrou “todos os 

aspectos da diplomacia” dos países que a adoptaram, nomeadamente no que diz 

respeito aos membros da Rede de Lysøen (Ramel, 2003: 96). Por outro lado, ela não 

escapa à instrumentalização (Ramel, 2003: 97). No que diz respeito ao “clube” de 

Lysøen, o professor explica que a pertença ao grupo evidencia a vontade, por parte de 

“potências médias”, desfavorecidas “no domínio tradicional da defesa”, de construir 

uma imagem favorável e, deste modo, subir no palco internacional (ibid.). Adoptar a 

segurança humana seria igualmente um meio de mobilizar a opinião pública, através 

das ONG’s, sobre causas caras aos dirigentes políticos (Ramel, 2003: 98). Além disso, 

apenas timidamente é que a segurança humana teria sido transmitida aos outros 

                                                           
20

 “Segurança ou insegurança definem-se em relação às vulnerabilidades, tanto internas como externas, 
que ameaçam, ou têm o potencial de fazer cair, ou enfraquecer de maneira significante, estruturas 
estatais, tanto territoriais como institucionais, e regimes” (Ayoob, 2002: 130). 
21

 Ramel (2003: 83) citou o exemplo dos “direitos civis”, que se substituiram à “segragação racial”.  
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países ocidentais fora daquele grupo (ibid.). Grandes potências como a França22 ou a 

Grã-Bretanha não terão integrado o conceito na sua estratégia (Ramel, 2003: 99). No 

caso dos EUA, a segurança humana ficaria confinada ao espaço regional, invocada 

apenas quando a segurança nacional está ameaçada (Ramel, 2003: 100-101). Ela 

seria também pouco utilizada no quadro multilateral, sendo essencialmente presente 

nas relações bilaterais (Ramel, 2003: 101). Os atentados do 11 de Setembro não 

ajudaram o seu progresso, reforçando uma “leitura realista das relações 

internacionais” (Ramel, 2003: 101-102). Da sua investigação, Ramel (2003: 79; 102-

103) concluiu por um lado que, apesar dos contributos existentes em prol da 

segurança humana, o seu uso pelos países ocidentais tem sido “moderado”, e que, 

por outro, entre os que a integraram, ela não mudou a “cultura estratégica”, sendo que 

ainda não exerceu nenhum “efeito de ruptura no discurso estratégico ocidental” nem 

produziu “consenso”.  

Estes elementos sugerem uma fraca operacionalização da segurança humana, 

averiguada ulteriormente. Entretanto, propõe-se enumerar algumas recomendações 

gerais para melhorar a sua promoção. Para Lincoln Chen (referido por Acharya e 

Acharya, 2002: 6), “protecção, promoção e prevenção” são as três palavras mestres 

“para alcançar a segurança humana”23. Quanto a King e Murray (2001: 604)24, 

apontam em primeiro lugar para “a avaliação dos riscos”, utilizando por exemplo 

estudos25 para se conhecer melhor quando uma “particular população [pode] entrar ou 

permanecer num estado de pobreza generalizada”. A “prevenção” significa reduzir 

estas eventualidades (...). Quanto à “protecção e compensação”, remetem para a 

minimização dos danos quando uma situação crítica está iminente26 e para a ajuda às 

pessoas na pobreza generalizada (ibid.). Sorj (2005: 44) alvitra ainda que se analize o 

“quadro institucional e social”, apontando onde a segurança humana “é, ou não é, 

assegurada”. Por sua vez, Ogata (1999) põe em relevo que “o conceito de ‘poder’ está 

a mudar”, pelo que empreender apenas medidas brandas ou fortes “não resolve [nem] 

previne conflitos”, apenas “contém[-nos]”. Para Bosold e Werthes (2005: 99), a 

segurança humana requer não só “abordagens inovadoras” que respondam aos 

“‘novos’ desafios”, como também que os Estados coordenem as suas políticas na 

                                                           
22

 O facto de se encontrar poucas informações sobre países como a França parece corroborar esta 
asserção. 
23

 Lincoln Chen preconiza por exemplo actividades de “manutenção da paz” como “medidas de 
protecção”, e basear a prevenção em “informação, diplomacia e sanções” (Acharya e Acharya, 2002: 6). 
24

 Na sua definição, a segurança humana consiste na ausência de ameaças que “aumenta o risco de 
permanecer ou entrar num estado de pobreza generalizada” (King e Murray, 2001: 603). 
25

 Os académicos podem ter um papel relevante para a segurança humana (King e Murray, 2001: 606). 
26

 No caso dos conflitos militares, a protecção passa por exemplo pelas normas de direito internacional 
(como a Convenção sobre a proibição das minas terrestres) e pela sua coação (King e Murray, 2001: 
604). 
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matéria, devido à complexidade dos problemas, que não são isolados entre si, nem 

restritos a um espaço geográfico específico. Então sim, ela representaria uma 

mudança de paradigma, não pelos temas que aborda, senão pelas “percepções e 

respostas”, bem como na maneira de “conduzir a diplomacia” (Bosold e Werthes, 

2005: 99-100). Eles propugnam partir da “[protecção do indivíduo] através de esforços 

multilaterais”, em vez “dos tipos de ameaças das quais [o indivíduo] deve ser 

protegido” (ibid.). Enfim, preconiza-se centrar estes esforços a nível local27 que, pela 

proximidade com as populações afectadas, dá maiores potencialidades aos 

mecanismos de prevenção (Kapuy, 2004: 6). Apesar das críticas, dos limites e do 

caminho que lhe falta percorrer, a segurança humana tem tido já um grande impacto. 

III. Os contributos da segurança humana 

 

A segurança humana desempenha, de facto, um papel crucial. Segundo 

MacFarlane e Khong (2006: 228), o aparecimento desta foi benéfico para as relações 

internacionais em vários aspectos. Primeiramente, ela reorientou uma visão que 

sacralizava a entidade estatal, mostrando que “as ‘acções’ de segurança visam 

proteger o indivíduo, não o Estado” (ibid.). Ela também “fornece um vocabulário [que 

permite] descrever e [dar melhor a] entender” o contexto pós Guerra-Fria28 (ibid.), além 

de fazer uma ponte entre várias temáticas, nomeadamente entre “a segurança, o 

desenvolvimento e os direitos humanos” (Krause, 2007: 4). No contexto da “política 

global”, ela permite, deste modo, reagrupar sob uma mesma expressão diversas 

“iniciativas”, às quais proporciona “maior coerência” (ibid.). Quanto a Gasper (2008: 

13; 16) mostra que ela representa uma nova “linguagem partilhada” abrindo caminho a 

um campo de investigação inédito. Por colocar o acento sobre determinados critérios 

(enfoque no ser humano, nas necessidades e nos direitos básicos), meios e resultados 

relevantes, a segurança humana também “guia avaliações” bem como dá uma linha 

directiva à política (ibid.), embora muitos críticos discordem com esta afirmação. 

Enfim, Gasper (ibid.) atesta que ela “motiva a acção em (..) direcç[ão]” do que valoriza 

e promove. Neste sentido, Werthes e Bosold (2006: 32) explicam que ela influencia a 

política para a “ética e [certos] valores”, tendo a vantagem de receber um eco 

favorável na opinião pública. Enquanto leitmotiv político e sendo multidimensional, ela 

possibilita ainda a intervenção de diferentes tipos de actores, os quais podem focar a 

acção em função da sua especialidade ou do seu interesse (ibid.). Para Axworthy 

                                                           
27

 É onde as pessoas são directamente atingidas e onde se destaca a acção da sociedade civil (Canadá, 
DFAIT, 1999). 
28

 Nomeadamente as “consequências humanas das guerras internas e civis” (MacFarlane e Khong, 2006: 
228). 
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(1999b), ela constitui um novo critério para se determinar se as “políticas nacionais e 

internacionais de segurança” são ou não bem sucedidas (e.g. se “melhoram a 

protecção dos civis” da violência dos Estados e dos conflitos, civis em particular).  

 

Enfim, a questão da avaliação também está no cerne do debate fértil sobre a 

segurança humana. 

 

IV. Avaliar a segurança humana 

 

Para Owen (2004: 24), o particular interesse do conceito reside no facto de este 

dizer respeito a elementos pouco estudados, “provavelmente não avaliados a nível 

mundial”. No entanto, ele realça também os problemas colocados pela recolha de 

dados a esta escala, requerendo grande “capacidade institucional” (ibid.). Ele 

preconiza portanto conseguir uma maneira de avaliar a segurança humana que “não 

menospreze” aspectos substanciais do conceito, mas que permita a obtenção de 

dados (ibid.). A sua proposta consiste em determinar as ameaças a partir do que 

chama o “essencial vital”, devendo o levantamento ser feito a nível regional para não 

se excluir nenhuma “grave ameaça”, visto que os perigos que enfrentam os seres 

humanos variam consoante o sitio onde vivem (ibid.). Essa recolha de dados pode 

passar por um “sistema de informação geográfica” que permita detectar as regiões 

mais afectadas e “as relações que existem entre estas ameaças no plano geográfico”29 

(ibid.). Owen (2004: 25) conclui que tal avaliação é possível e passa pelos critérios de 

“gravidade” e de “relevância regional”. Se a definição ampla é muitas vezes acusada 

de ser ambígua e de não permitir uma avaliação concreta da segurança humana, 

Owen (ibid.) argumenta que ao adoptar uma definição restrita, põem-se de lado 

“ameaças graves e dados regionais preciosos”.  

Para King e Murray (2001: 603), torná-la mensurável visa não só dar às pessoas 

“melhores informações sobre a sua própria segurança humana”, como também 

encaminhar as políticas públicas quanto aos meios para a atingir, e salientar os 

sucessos e os actores que actuam mais na sua promoção. Para medir esta, eles 

propõem que se crie um índice de segurança humana, a partir de critérios de bem-

estar aos quais seria atribuído um “indicador prático” e um valor em baixo do qual uma 

pessoa seria considerada numa situação de “pobreza generalizada”30 (King e Murray, 

2001: 597). Eles retêm cinco critérios: “o rendimento, a saúde, a educação, a liberdade 

                                                           
29

 Owen (2004: 25) acrescenta que evidenciar as “correlações” entre as ameaças “reforça o carácter 
global da segurança humana”. 
30

 Situação de “privação de capacidades básicas” a partir da qual constroem a noção de segurança (King 
e Murray, 2001: 594). 
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política e a democracia”, defendendo que estes incluem implicitamente outros 

“aspectos de bem-estar que afectam directamente a esperança de vida, tal o meio 

ambiente” (King e Murray, 2001: 598). 

 

Conclusão 

A discussão sobre as definições e as críticas à volta da segurança humana deixa 

vislumbrar tanto o seu potencial, como as dificuldades criadas pelos desentendimentos 

conceptuais e práticos. Embora grandes divergências dificultem a cooperação, haver 

debates e questionar é sempre frutuoso por multiplicar as perspectivas, comunicar 

(novas) ideias, encontrar consensos para a promover. Apesar dos constrangimentos 

colocados pelas discordâncias, a noção representa uma revolução no plano teórico. 

Todavia, quanto às suas consequências práticas, será que a segurança humana 

constitui, de facto, um novo paradigma ou será pura abstracção? Estará esta em 

declínio como o avançam Hataley e Nossal (2004: 5)? Estes interrogaram-se sobre a 

tendência que dizem existir desde os anos 90, observando que, enquanto se 

incrementou o interesse pelo conceito no mundo académico, este terá perdido 

relevância entre os decisores políticos, o que derivaria da dificuldade em concretizar a 

retórica (Hataley e Nossal, 2004: 7). Mais, segundo Xavier (: 4), além de não existir 

consenso sobre a sua definição, ainda se faz esperar um pleno “reconhecimento da 

sua visibilidade prática”, já que, para muitos, não passa de um conceito ou de uma 

teoria. Qualificar tal falta de consenso como limite é discutível, mas esses dois 

aspectos não deixam de “condicionar a (...) [sua] operacionalização” (ibid.). Examinar 

esta significa determinar em que medida a segurança humana forma um conceito 

valioso para os actores das relações internacionais. Na próxima parte, estudar-se-á 

mais concretamente o peso do conceito no sistema jurídico internacional (as suas 

implicações em termos legais), antes de examinar, num segundo momento, o seu 

lugar no sistema político internacional.  

 

Parte 2: A segurança humana no sistema jurídico internacional 

 

Obrigando a repensar o discurso da segurança internacional, a segurança 

humana faz com que a sua agenda tenha o potencial de redefinir as relações 

internacionais (Newman, 2000: 219). Vários autores concordam aliás em dizer que 
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esta já tem provocado alterações que se verificam não só a nível conceptual, como 

também nos planos normativo e prático. Nesta parte, ver-se-á em que medida e de 

que modo é que a segurança humana, nas suas dimensões “éticas” e “normativas” 

(Lee, 2004: 103), mudou ou é susceptível de alterar o direito internacional (DI) e as 

suas práticas. 

Várias problemáticas subjazem a esta parte: Qual é o reconhecimento jurídico 

conferido à “segurança humana”? Quais foram as impulsões dadas por esta à 

evolução do DI? Será que se pode dizer (e em que medida) que, antes da sua 

formalização, ela já estava presente no DI?  

 

I. A segurança humana na evolução do direito internacional 

 

Desde o início do século passado, num processo contínuo até hoje, observa-se a 

criação e a evolução de normas que protegem cada vez mais os indivíduos perante a 

violação dos seus direitos. Ora, “[a]s normas internacionais de direitos humanos 

definem o sentido da segurança humana” (Ramcharan, 2004: 40). É portanto no 

contexto da própria evolução do DI que se deve recolocar o aparecimento e o 

desenvolvimento da segurança humana. Convém, antes de tudo, reflectir sobre a 

relação entre esta e os direitos humanos.  

Os direitos humanos e a segurança humana 

Os direitos humanos são a reivindicação que existem liberdades, direitos básicos 

inerentes a todos os indivíduos (universalidade do conceito). Ao perguntar qual é o 

critério que determina os direitos a serem salvaguardados pela sociedade (Sen, 2003: 

9), percebe-se a “contribuição” da segurança humana, a qual aponta para “a 

importância [de viver livre] de inseguranças básicas” (ibid.). Por outro lado, a 

segurança humana requisita “força ética e reconhecimento político”, que obtém,  para 

Sen  (2003: 9), quando o seu objecto31 é visto como uma categoria de direitos 

humanos. Existe de facto uma relação estreita entre os direitos humanos e a 

segurança humana, mas, na verdade, é comummente aceite que são estes que fazem 

parte da segunda, a qual é mais ampla (ICISS, 2001: 6; Oberleitner, 2002: 20-21). São 

duas noções complementares “que se reforçam mutuamente”: os direitos humanos 

fundamentam e determinam uma maneira de alcançar a segurança humana, quando 

esta evidencia os direitos “at stake” em determinadas circunstâncias (Oberleitner, 

2002: 21; Sen, 2003: 9; CSH, 2003: 10). Ambos os conceitos são centrados no ser 
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 As liberdades, de vários tipos de ameaças, que compõem a segurança humana.  
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humano (Newman, 2000: 221) e prosseguem intenções comuns (de livrar as pessoas 

do medo e da necessidade), sendo que “os objectivos da segurança humana 

constituem os direitos humanos mais básicos e universais” (“Delivering Human 

Security through multi-level Governance”, 2009: 13). Mais, eles baseiam-se nos 

“deveres e [nas] responsabilidades de actores particulares”, dependendo não só das 

“instituições” e “estruturas”, como também das próprias “pessoas” (ibid.). Assim, 

“[r]espeitar os direitos humanos32 está no âmago da protecção da segurança humana” 

(CSH, 2003: 10), a qual os “alarga” por incluir “ameaças que não oriundam do Estado” 

(Oberleitner, 2002: 22). Ao avivá-los na esfera da segurança, a segurança humana 

possibilita uma transformação da mesma, bem como das instituições que a compõem 

(Newman, 2000: 222-223). Apesar de (ainda) não ser juridicamente reconhecida como 

tal, pode-se considerar que a própria segurança humana constitui um direito humano. 

Por enquanto, vários elementos que a formam, tal como a segurança pessoal33 ou a 

segurança social, são protegidos numa série de textos34, dos quais a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos35 ou DUDH (1948: 2; Oberleitner, 2002: 16). A 

segurança alimentar também existe desde 1974 (FAO, 2006: 1). Além disso, a 10 de 

Dezembro de 2010, o World Social Forum on Education for Peace adoptou uma 

Declaração sobre o direito à paz, cuja desejada recepção pela AGNU (Santiago 

Declaration of the Human Right to Peace, 2010) representaria um passo importante 

para a segurança humana. 

 
Sendo essência da segurança humana, a defesa dos direitos humanos participa 

da promoção desta. Ora, reflectindo sobre o contexto internacional, a ICISS (2001: 6) 

afirma que “os direitos humanos se tornaram uma corrente principal do direito 

internacional, e o respeito [por estes direitos] um tema e uma responsabilidade central 

das relações internacionais”. “Os direitos fundamentais são o epicentro de uma grande 

revolução na hermenêutica jurídico-constitucional e da própria concepção do direito, 

constituindo o cerne dos ordenamentos jurídicos modernos” (Sampar: 1). 

 

 

                                                           
32

 É o respeito pelos direitos humanos que permite viver com dignidade (“Delivering Human Security 
through multi-level Governance”, 2009: 13). 
33

 Geralmente entendida como “uma obrigação do Estado de não interferir com a integridade do 
indivíduo”, esta é, contudo, essencialmente relacionada com a “liberdade de detenção” arbitrária, 
representando apenas uma parte reduzida da segurança humana (Oberleitner, 2002: 15-17). 
34

 A segurança pessoal é nomeadamente referida no nono artigo do International Covenant on Civil and 
Political Rights (1966: 3) e no quinto artigo da European Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms  (1950: 7). 
35

 O terceiro artigo da DUDH (1948: 2) estipula: “Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal”. 
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Um direito internacional cada vez mais humanista 

 

Charlotte Ku (2001) divide a história do DI em três períodos. O “período 

voluntarista” iniciou em 1648 com o Tratado de Westphalia (Ku, 2001: 13), sendo 

caracterizado pela sacralidade da entidade estatal. Foi durante aquela época que se 

forjaram os princípios fortes do DI como a soberania, a integridade territorial e o 

consentimento dos Estados (Ku, 2001: 16). Face ao crescente poder destrutivo dos 

Estados, um consenso emergiu sobre a alteração do modelo dominante (Ku, 2001: 18-

19). O “período institucional”, que a autora faz começar em 1899, aquando da primeira 

Conferência da Haia para a Paz, foi marcado pela tentativa de “afastar o direito da 

política”, assim como pela criação de organizações visando regular as relações 

internacionais, velar pela paz e segurança mundial – tais como a Sociedade Das 

Nações e a ONU (Ku, 2001: 19-31). Enfim, o actual período, “da sociedade civil”, 

arrancou em 1975 e marcou o advento dos valores humanos (Ku, 2001: 31-40). O 

número e as actividades das ONG’s aumentaram, participando estas cada vez mais 

nos processos de decisão, constituindo uma forma de pressão sobre os poderes 

políticos (Ku, 2001: 35-36). Para Tietel (2002), o progresso do direito humanitário e 

dos direitos humanos a nível internacional mudou o paradigma, antes centrado no 

Estado. O DI passou a integrar as pessoas, protege cada vez mais a “dignidade 

humana” (Ku, 2001 : 12) e institucionalizou-se, tanto através da criação de um sistema 

de justiça (tribunais internacionais) como do papel crescente das ONG’s (Tietel, 2002: 

362-363). Este novo quadro legal, focado nos valores humanos, dá voz a novos 

actores e condiciona os processos decisionais, antes determinados pelo 

“consentimento e [pela] prática” dos Estados, “reflect[indo] uma mudança na 

legitimidade e autoridade do direito internacional” (Tietel, 2002: 365-366). O “regime 

humanitário” que se tem desenvolvido36 e que tem sido objecto de legalização 

progressiva, transforma a política global actual, dictando regras nas relações 

internacionais através das normas e jurisdições estabelecidas em defesa dos valores 

humanos (Tietel, 2002: 371).  

Com efeito, à medida que o DI evolui, cada vez mais textos consagram os direitos 

humanos, sendo os principais: a DUDH; as quatro convenções de Genebra e os dois 

Protocolos Adicionais sobre o direito internacional humanitário nos conflitos armados, 

a Convenção sobre a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 1948; os 

dois Pactos sobre os direitos civis, políticos, sociais, económicos e culturais de 1966; o 
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 Desenvolveu-se nomeadamente a partir do “direito da guerra“ e dos “direitos humanos” (Tietel, 2002: 
374).   
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estatuto de Roma de 1998 estabelecendo o Tribunal Penal Internacional (TPI) (ICISS, 

2001: 6). Embora haja múltiplos casos de desrespeito por estes documentos, estes 

elevaram “as expectativas” sobre as “condutas” dos actores a nível internacional 

(ICISS, 2001: 6). Paralelamente, espera-se mais efectividade dos direitos proclamados 

pelo facto da evolução do direito ter sido acompanhada pela criação “de novas 

instituições internacionais e [ONG’s]”, que garantem o respeito destas normas, e do 

“direito internacional humanitário” (ICISS, 2001: 6). De facto, estabeleceu-se um 

sistema judicial que permite à comunidade internacional actuar para impedir e trazer à 

justiça casos de violação dos direitos humanos, como os tribunais penais 

internacionais ad hoc (Brito: 6).  

 

Desta maneira, antes da sua conceptualização, a segurança humana já estava 

presente no DI, directa mas não formalmente, através da consagração de elementos 

específicos que a constituem, da protecção dos direitos humanos e do direito 

humanitário. Como o disse Kenkel (2008: 7), “o engajamento com [estes dois tipos de 

direitos] é a fundação para construir a segurança humana”. Mas, desde 1994, a 

própria segurança humana também “fornece um quadro conceitual para a acção 

internacional” (ICISS, 2001: 6), estando ela à origem de novas normas e da evolução 

de outras.  

 

II. O impacto da segurança humana na criação e na evolução das normas  

 

Como o salienta Oberleitner (2005a: 185), desde a sua introdução pelo PNUD, a 

segurança humana “influencia, muda e desafia as políticas globais, as instituições e a 

governação”. E Tsai (2010: 18) de confirmar que “uma abordagem das normas 

internacionais centrada nas pessoas está actualmente a ser implementada e posta em 

prática pela sociedade internacional”. Segundo ele, o próprio aparecimento do 

conceito ilustra “a influência de valores e normas sobre os estudos de segurança” 

(Tsai, 2010: 13). Por outro lado, este representa uma “nova linguagem” (Tsai, 2010: 

14). Ora, “a linguagem constitui o consenso, que engendra a imagem colectiva, e logo 

[cria] instituições e normas” (ibid.). Assim, além de representar um novo paradigma de 

segurança, a segurança humana acarreta em si o potencial de concretizar esta 

mudança, traduzida numa evolução das normas e das instituições.  

 

Esta transformação impulsionada pela promoção da segurança humana é visível, 

mostrando Oberleitner (2005a: 195) que as normas internacionais já se encontram 

modificadas pela noção, cujo “debate” influencia directamente a redacção e adopção 
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de documentos. Em concreto, existem documentos jurídicos tais como os que 

“[regulam as] armas ligeiras” (Lee, 2004: 103), “a Convenção de Ottawa proibindo as 

minas terrestres, o estatuto do Tribunal Penal Internacional e o protocolo da 

Convenção dos Direitos da Criança” que, pelo seu conteúdo37 e “em relação ao 

processo de criação de normas”38, representam verdadeiros “tratados de segurança 

humana” (ibid.). Por outro lado, pelo seu carácter abrangente, esta dá a possibilidade 

de “[redigir] documentos que reunam diferentes âmbitos do direito internacional” (ibid.). 

Cita-se o exemplo da resolução 1325 tomada pelo CS em 2000, sobre as mulheres 

como “actores da paz e da segurança” (CS, 2000), que trouxe uma perspectiva de 

género da segurança humana, abordando ainda questões de “direitos humanos, direito 

humanitário, direito penal internacional, direito dos refugiados”, etc. (Oberleitner, 

2005a: 195-196). Além disso, numerosos organismos e instituições ligados à 

segurança humana fomentam a sua implementação, bem como favorecem a criação 

de normas baseadas nela. É o caso do Fundo das Nações Unidas para a Segurança 

Humana (UNTFHS39), da Comissão de Segurança Humana (CSH) ou ainda do TPI 

(Tsai, 2010: 15). 

Deste modo, a segurança humana tem participado da criação de um “contexto 

normativo” que já albergou avanços notáveis quanto às “concepções e práticas” de 

segurança, e que leva mais em conta as questões humanitárias (McDonald, 2002: 

295) e os direitos humanos. Para Kenkel (2008: 7), os progressos em termos de 

segurança humana reforçaram o peso dos direitos humanos, os quais se tornaram um 

“terceiro pilar do conceito, ao lado das ameaças agudas à segurança e [das ameaças] 

crônicas ao desenvolvimento”. Segundo McDonald (2002: 295), operou-se um “turno 

humanitário”, embora matizado pela realidade no terreno, já que ainda se fazem 

esperar decisões mais drásticas (e. g. para a protecção do ambiente). Uma década 

mais tarde, este testemunho guarda toda a sua validade na medida em que os 

interesses políticos continuam a condicionar as ajudas, os locais de intervenção, 

sendo de desejar tomadas de posição mais categóricas sobre temas de segurança 

humana. Contudo, a introdução do conceito já permitiu dar fôlego a um sistema de 

normas centradas no ser humano, fornecendo também novos argumentos ao debate 

sobre o direito ou dever de ingerência humanitária, sobre a eficácia da ajuda, ou ainda 

participar da formulação da noção de responsabilidade de proteger (DDHD, 2006: 6). 

 

                                                           
37

 Para Rob McRae (2001: 25), antes, o absolutismo do conceito de soberania bloqueava a comunidade 
internacional, impedida de examinar os temas abordados nos textos referidos.  
38

 Estes documentos, resultado de um trabalho da sociedade civil, dos Estados e das OI, revelam uma 
vontade comum de agir num mesmo sentido, o da protecção dos indivíduos (Oberleitner, 2005: 195-196). 
39

 United Nations Trust Fund for Human Security. 
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III. A segurança humana, pano de fundo nos debates conceptuais e no 

desenvolvimento de novos conceitos 

 

Assim, progressivamente, as questões humanitárias impuseram-se na cena 

internacional, reivindicaram um direito de intervenção motivado pelos valores 

humanos, introduzindo uma brecha no absolutismo da soberania estatal. Por trás 

deste imperativo moral esconde-se a ideia de segurança humana. A definição da 

acção humanitária dada por Brauman (1994: 4) ilustra aliás na perfeição como esta se 

enquadra na segurança humana: ela “visa, pacificamente e sem discriminação, 

preservar a vida no respeito da dignidade, restaurar o [ser humano] nas suas 

capacidades de escolha”. É esta preocupação ética que deu lugar ao direito de 

ingerência humanitária. 

 

A. A ingerência humanitária  

 

A expressão “ingerência humanitária” terá sido utilizada pela primeira vez, por 

Jean-François Revel, antes de ser divulgada numa fase inicial por Bernar Kouchner40 e 

Mario Bettati41 (Corten, 1999: 57; Pereira, 2009: 47-48). Objecto de uma resolução da 

AGNU em 1988 (Bettati, 2007: 381), a ingerência humanitária visa a garantia efectiva 

e universal dos direitos fundamentais da pessoa humana e consiste em intervir na 

esfera interna de um país, onde se assiste à violação dos direitos humanos (de parte 

ou de toda a população), sem o seu consentimento. Embora o conceito de ingerência 

humanitária tenha aparecido formalmente na década de 1980, Bettati estabeleceu uma 

“cronologia possível da evolução desse direito [...] dentro do sistema das Nações 

Unidas” (Dimier, 2007; Ferro e Ribeiro, 2004: 292)42. O jurista faz iniciar uma primeira 

fase em 1948, data da adopção da DUDH. Nesta fase, chamada de “ingerência 

imaterial”, apenas se concede um mero direito de vigilância e de denúncia por parte da 

comunidade internacional, sem poder haver presença física no país onde se violam os 

direitos humanos. Esta acaba em 1968, aquando do nascimento do sem fronteirismo43, 

por oposição à neutralidade silênciosa praticada até então pela Cruz Vermelha, 

marcando o começar do período de “ingerência material ilícita”. Doravante, uma crise 

humanitária justifica uma intervenção, mesmo sendo esta ilegal. Na terceira fase, 

                                                           
40

  Político francês e fundador da associação Médicos Sem Fronteiras. 
41

 Professor de direito internacional público na universidade de Paris II. 
42

 A descrição que segue baseia-se nestas duas obras, podendo retomar alguns elementos descritivos de 
um trabalho de Problemas Políticos Contemporâneos do 1º ano do mestrado em relações internacionais 
no ISCSP, realizado pela autora da tese e vários dos seus colegas. 
43

 Este movimento que se iniciou com a criação da associação Médicos Sem Fronteiras afirmou a 
possibilidade de denunciar e condenar o que ocorre dentro de um país. 
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designada como “ingerência civil legalizada”, coincide com a resolução A/RES/43/131 

da AGNU do 8 de Dezembro de 1988, que lançou os alicerces do direito internacional 

humanitário, estabelecendo a “assistência humanitária às vítimas de catástrofes 

naturais e situações de emergência da mesma ordem” (AGNU, 1988: 216-217). Deste 

modo, abre-se espaço à ingerência por fins humanitários. É uma situação 

potencialmente ilegal, mas não é por constituir um dever do Estado. Em 1991, dá-se 

início à fase de “ingerência forçada”, em que aparece o “acompanhamento armado 

dos auxílios” (Ferro e Ribeiro, 2004: 294). A intervenção no Kurdistão iraquiano em 

Abril de 1991 foi a primeira em nome deste princípio, seguida pela operação “Restore 

Hope” na Somália em 1992 e pela intervenção da França no Ruanda em 1994 (Corten, 

1999: 58; Dor, 2003: 34-35; Menna: 3-4). Esta fase durou até 1999, quando, face à 

intervenção polémica no Kosovo e à realidade do petróleo, pretexto de intervenções, o 

conceito passa a ser visto como um instrumento dos poderosos para intervir nos 

países pobres. Também é de notar a “ingerência dissuasora”, fase que começa em 

1991 e consiste na prevenção de situações graves de violações dos direitos humanos 

pela sua denúncia, no seu início (e.g. através da “dissuasão mediática” e dos tribunais 

penais internacionais). Fonte de muitas reflexões e debates, a ingerência humanitária 

levanta questões de licitude e legitimidade por não se encontrar formalmente 

consagrada no DI, suscitando controvérsias acerca da sua aplicação. É desta noção 

que emergiu a responsabilidade de proteger (Bettati, 2007: 381), mas também da 

segurança humana. Efectivamente, à base destes princípios encontram-se as mesmas 

preocupações morais e humanas. 

 

Supostamente, os Estados devem garantir a segurança da sua população mas, às 

vezes, colocam-na em perigo. Além de realçar a importância dos outros actores na 

promoção da segurança humana (Acharya e Acharya, 2002: 9), esta constatação 

constitui o ponto de partida de uma reflexão que levou à emergência de um novo 

conceito: a responsabilidade de proteger, propulsionada pela segurança humana.  

 

B. A consagração de um novo princípio: a responsabilidade de proteger 

 

No fervor dos debates sobre a intervenção de 1999 no Kosovo, K. Annan procurou 

resolver a questão da compatibilidade entre as intervenções humanitárias e a 

soberania, perante situações inaceitáveis “de violação sistemática dos direitos 

humanos” (Annan, 2000c: 48; Bettati, 2007: 388; ICISS, 2001: vii; 2). Neste contexto, 

instaurou-se um grupo de peritos internacionais, encarregado de reflectir sobre a 
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relação entre “segurança humana, intervenção e direitos humanos” (Kenkel, 2008: 7). 

Para Kenkel (ibid.), existe uma “ligação estreita entre a agenda de segurança humana 

e a iniciativa de convocar esse grupo”. Daí nasceu, em Setembro 2000, na AGNU, a 

Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania dos Estados (ICISS), tendo por 

missão reflectir sobre a soberania estatal em casos de violações dos direitos humanos 

(Jeannotte). Teve de conciliar duas questões, muitas vezes consideradas 

contraditórias, as de intervenção e de soberania (ICISS; Kotsopoulos, 2006: 9), bem 

como procurar “consenso político global” para se levar a cabo acções, em vez da 

“frequente paralisia” por falta de entendimento no “sistema internacional” (ICISS).  Em 

2001, esta publicou um relatório intitulado “The responsibility to protect” (ICISS, 2001:  

vii; viii; Kenkel, 2008: 8; Kotsopoulos, 2006: 9). Aprovado pela ONU, Kenkel (2008: 8) 

defende que  

“o Relatório representou a culminância (até então) de um processo contínuo de 

codificação e institucionalização das normas de intervenção, cuja crescente 

preocupação com a prevenção de genocídios se demonstra na progressão da firmeza 

do conteúdo das Resoluções do Conselho de Segurança do Iraque à Somália, à 

Bósnia e ao Kosovo”. 

 

Para Prantl e Nakano (2011: 207: 217), a responsabilidade de proteger ou R2P44 

dimanou da vontade de melhorar a actuação da ONU, a qual tinha falhado na 

Jugoslávia, na Somália e no Ruanda. 

 

Visando prevenir os genocídios e outras graves violações de direitos humanos, a 

Comissão reflectiu sobre os sacro-saints conceitos de soberania e não-intervenção 

(Kenkel, 2008: 8). O primeiro constitui um princípio regulador das relações 

internacionais (proporcionando “ordem, estabilidade e previsibilidade”), que estabelece 

a igualdade dos Estados e do qual deriva o segundo (ICISS, 2001: 12). Ambos são 

consagrados no segundo artigo da CNU (1945: 3), tendo a ONU sido o palco 

privilegiado para a defesa destas normas (ICISS, 2001: 13). Contudo, a evolução da 

natureza dos conflitos e o facto dos civis representarem a maioria das vítimas hoje em 

dia colocaram a ONU perante a eventual incompatibilidade (na prática) entre estes 

princípios que ela salvaguarda, e os objectivos de protecção dos direitos humanos, de 

“[manutenção] da paz e da segurança internacional” (CNU, 2001: 2; ICISS, 2001: 13).  

Segundo a Comissão (2001: 13), logo que um Estado passa a pertencer à ONU, o 

sentido da sua soberania muda, passando a significar “responsabilidade” antes de 

                                                           
44

 Responsibility to Protect. 
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“controle”, rumo reforçado pelo crescente peso dos direitos humanos e da segurança 

humana. Os Estados são responsáveis “pelas suas acções”, pela “protecção da 

segurança, das vidas dos cidadãos e promoção do seu bem-estar” (ICISS, 2001: 13; 

Painel de Alto Nível sobre Mudança, Desafios e Mudança, 2004: 17). Isto45 vale tanto 

para a sua própria população como para “a comunidade internacional através das NU” 

(ICISS, 2001: 13). Ora, quando o Estado não é capaz de assumir este papel, i.e. de 

proteger a sua população, ou quando ele próprio perpetua crimes que violam os 

direitos desta, tal responsabilidade cabe à comunidade internacional (ICISS, 2001: 17). 

É de frisar que a R2P não nega a soberania, sendo pelo contrário o seu “aliado”, pois 

procura “reforçar” a soberania estatal46, bem como “ajudar os Estados a terem 

sucesso, não apenas reagir quando falham” 47(AG, 2009: 7-8).  

O vocabulário introduzido no relatório traduz uma evolução na concepção da 

“actuação da comunidade internacional em nome dos direitos humanos”, já que se 

prescreve que se deva falar em “responsabilidade de proteger” e não em “direito de 

intervir” (ICISS, 2001: 11). A Comissão defende esta preferência semântica 

argumentando que a segunda expressão realça as “reivindicações” dos intervenientes 

em vez das necessidades e dos direitos das pessoas ameaçadas (ICISS, 2001: 16). 

Por outro lado, não só ela foca “no acto da intervenção”, menosprezando a 

“prevenção” e a acção a posteriori48, como também encoraja uma intervenção “antes 

da argumentação ter sequer começado, por tender a rotular e delegimitizar a 

dissensão como anti-humanitária” (ibid.), sendo assim objecto de instrumentalização. 

Centrando na “vítima” e não no “interveniente” (Jeannotte), a R2P foca a atenção nas 

pessoas e nas comunidades (ICISS, 2001: 17), ou seja, na segurança humana. Ela 

inclui a “responsabilidade de prevenir”, “de reagir” e “de reconstruir” (ICSS, 2001: 17; 

Jeannotte);  aplica-se em caso de “genocídio”, “crimes contra a humanidade e violação 

do direito da guerra”, “limpeza étnica”, ou onde muitas vidas humanas estão 

ameaçadas (e. g. em casos de “catástrofes naturais ou ambientais”) (ICISS, 2001: 33). 

Segundo o World Summit Outcome de 2005, ela é constituída por três pilares: a 

responsabilidade (primeira) do Estado em proteger a sua população destes crimes, o 

auxílio da comunidade internacional nesta tarefa e a intervenção adequada e eficiente 

desta caso o Estado falhar à sua obrigação (AG, 2009: 8-9; ICISS, 2001: 17). A 

                                                           
45

 Este princípio de responsabilidade desenvolveu-se progressivamente, de acordo com os mecanismos 
de uma “justiça sem fronteiras”, face à “impunidade soberana” (ICISS, 2001: 14). 
46

 Segundo o Painel de Alto Nível sobre Mudança, Desafios e Mudança (2004: 17), protege-se “aquilo que 
se valoriza”, e por exemplo a CNU visa “proteger todos os Estados” não por eles “serem bom” mas por 
serem imprescindíveis “para conseguir a dignidade, a justiça, o valor e a segurança dos cidadãos”. 
47

 Isto deriva “da noção positiva e afirmativa de soberania como responsabilidade mais do que da ideia 

mais estreita de intervenção humanitária” (AG, 2009: 7). 
48

Trata-se por exemplo das situações pós-conflito, de assistência humanitária e ajudas ao 
desenvolvimento a médio e longo prazo, depois da intervenção em si. 
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Comissão também definiu objectivos para se construir um quadro de intervenção em 

defesa dos direitos humanos (Kenkel, 2008: 8-9). Assim, é preciso determinar regras 

para intervir49 e para uma eventual acção militar, se esta for necessária e apenas em 

último recurso50, toda intervenção devendo ainda ser legítima e restringir-se ao seu 

mandato, “minimizar os custos humanos”51 e, na medida do possível, velar pela 

erradicação das causas dos conflitos para uma “paz duradoura” (ICISS, 2001: 11).  

 

Em conclusão, poder-se-ia dizer que a R2P dimana do contrato moral que 

representa a pertença à ONU e a consequente aceitação da CNU. O relatório da 

Comissão tem uma importância capital na medida em que mudou a visão da 

soberania, deslocando o seu foco dos direitos concedidos ao Estado para as 

obrigações deste, das quais faz parte a protecção da sua população, legitimando uma 

intervenção da comunidade internacional quando o Estado falhar a este dever 

(Jeannotte). O documento faz também surgir várias questões, nomeadamente ao 

relacionar a R2P à segurança humana.  

 

A relação entre a R2P e a segurança humana  

 

Na sessão do relatório consagrada à segurança humana, declara-se que ela “foca 

a atenção onde deve ser mais concentrada, sobre as necessidades humanas dos que 

procuram protecção ou assistência” (ICISS, 2001: 15). Mas, qual é a relação directa 

entre esta e a R2P, e sobre que visã da primeira tera sido fundamentada a R2P até 

agora? A resposta parece variar consoante a abordagem retida.  

À primeira vista, devido à terminologia utilizada52 no relatório e à restrição dos 

casos de intervenção militar, parece que a Comissão centra a R2P numa visão 

limitada da segurança humana, i.e. na segurança física, mas uma análise completa do 

documento demonstra o contrário. Primeiramente, o aspecto militar é apresentado 

como sendo apenas uma vertente possível da R2P, apresentando elementos que 
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 “Se [é preciso intervir], quando e como” (ICISS, 2001: 11). 
50

 Todas as outras formas não-militares de “prevenção ou resolução pacífica da crise humanitária” devem 
ter sido esgotadas (ICISS, 2001: 36). É apenas “quando os meios pacíficos se revelam inadequados”, ao 
“caso a caso e em cooperação” que se pode decidir uma “acção colectiva”, de acordo com o capítulo VII 
da CNU e com o aval do CS (AGNU, 2005: 34). A Comissão designa claramente o CS como a autoridade 
máxima para autorizar uma intervenção, sendo a AG ou organizações regionais se o CS não pode 
realizar este papel (ICISS, 2001: 47-55). 
51

 A Comissão estabeleceu uma série de critérios para o uso de meios militares (ICISS, 2001: 32). Além 
do último recurso, a intervenção militar deve defender uma “justa causa”e visar cessar o “sofrimento 
humano”, embora se reconheça que provavelmente os Estados têm interesses “económicos, 
estratégicos”, como  prevenir  movimentos de refugiados e o tráfico de droga (ICISS, 2001: 35-36). Os 
meios utilizados devem ser “proporcionais” em termos de “dimensão, duração e intensidade”, bem como 
deve existir perspectivas da intervenção ser bem-sucedida (ICISS, 2001: 37).  
52

 No que diz respeito à terminologia dos direitos humanos, fala-se sobretudo em violações “sistemáticas” 
ou “maciças” dos direitos humanos (ICISS, 2001: 2; 5; 21; 29). 
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enfatizam a segurança humana em todas as suas componentes. Sobre a 

responsabilidade de prevenir, a Comissão diz ser preciso agir quer nos âmbitos 

político, diplomático e militar, quer no económico, assim como envolver as ONG’s e 

outros actores (ICSS, 2001: 21-27). Além do mais, ela sugere que as origens53 dos 

conflitos podem ser estruturais (ICISS, 2001: 22), referindo-se neste sentido ao artigo 

55 da CNU (1945: 16), que assenta a paz na resulação dos problemas económicos, 

sociais e sanitários internacionais, bem como no respeito dos direitos humanos. 

Assim, a Carta baseia a “prevenção de conflitos” num “conceito alargado da paz e da 

segurança”, claramente adoptado pela ICISS (2001: 22). Quanto à responsabilidade 

de reconstruir, consiste em actividades de construção da paz, em ajudar a promover a 

“justiça”, a “reconciliação”, “a boa governação e o desenvolvimento sustentável”54 

(ICISS, 2001: 39-43)55.  

Desde o relatório de 2001, a R2P ter-se-á normatizado para uma versão mais 

“branda” e terá ganhado em relevância, sendo o ponto de viragem, para Prantl e 

Nakano (2011: 209; 217), o World Summit Outcome de 2005, que “retir[ou] qualquer 

critério obrigatório para uma intervenção militar/humanitária”. Estes dizem ainda que 

as considerações feitas no relatório de 2009 sobre a implementação da R2P não têm 

carácter obrigatório (ibid.). No entanto, a discrepância que se nota entre a concepção 

retida a posteriori e a definição original dada pela Comissão sugere uma restrição da 

R2P. De facto, esse World Summit Outcome limita claramente a R2P aos casos de 

“genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade” (AGNU, 

2005: 33), não relacionando a R2P com uma visão ampla da segurança humana. 

Adoptada pela AGNU, esta posição foi reiterada pelo CS56 (2006b: 1; 2006a: 2) e em 

dois relatórios posteriores do Secretário-Geral (AGNU, 2009: 8; AGNU, 2010a: 7). O 

World Summit Outcome tirou aliás todas as dúvidas sobre a concepção da segurança 

humana retida no caso da R2P. Foi assim especificado que “tentar estender [o 

conceito] para cobrir outras calamidades, como o VIH/SIDA, a mudança climática ou a 

resposta a desastres naturais” entraria em contradicção com o “consenso” conseguido, 

além de transformar o sentido da noção e de desprovê-la da sua “utilidade 

operacional” (AGNU, 2009: 8). Acrescentou-se que a abordagem à R2P deve ser 

“estreita” no seu “âmbito de aplicação”, mas profunda” na resposta e nos meios de 

prevenção (ibid.). Quanto à prevenção, o World Summit Outcome fala em “meios 

                                                           
53

 O relatório faz a diferença entre as “raízes” dos conflitos e as suas “causas directas”, sublinhando a 
importância de factores com a “pobreza”, a “repressão política”, a “desigual distribuição dos recursos” 
(ICISS, 2001: 22). 
54

 O elemento de desenvolvimento ilustra que a R2P corresponde a uma visão ampla da segurança 
humana. 
55

 Também pode existir uma administração temporária sob égide da ONU (ICISS, 2001: 43). 
56

 No quarto parágrafo da resolução 1674 e no preâmbulo da resolução 1706 (CS, 2006a: 2; 2006b). 
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diplomáticos, humanitários e pacíficos adequados” (AGNU, 2005: 33-34), sem precisar 

em que consistem. No relatório de 2009 sobre a implementação da R2P, Ban Ki-moon 

mencionou a necessidade de criar mecanismos de “alerta precoce”57, bem como 

fomentar uma cultura da “impunidade” (AGNU, 2009: 8; 12). Por um lado, ele evocou 

as consequências em termos económicos e de desenvolvimento dos crimes referidos, 

sublinhando a relevância que medidas nestes âmbitos poderiam ter para prevenir a 

violência (AGNU, 2009: 16; 19). Porém, ele esclareceu que os programas de ajuda 

devem “ser sensíveis aos conflitos e à responsabilidade de proteger”, de forma a evitar 

que eles próprios incentivem tensões entre grupos de uma sociedade através da 

distribuição da ajuda (AGNU, 2009: 19-20). Desta maneira, os planos de 

desenvolvimento devem permitir melhorar as relações no seio das populações, o que 

passa pela criação de um quadro capaz de resolver os diferendos locais e nacionais, 

bem como pelo empoderamento da sociedade em termos de capacidade de 

reconciliação e mediação (AGNU, 2009: 20-21). Resumindo, as acções são 

essencialmente consideradas em casos de insegurança física ou de emergências 

humanitárias, e os programas de assistência virados para a problemática dos conflitos. 

Além disso, ao relacionar a R2P com o conceito de segurança humana, à qual dá a 

definição - abrangente - do World Summit Outcome, o Secretário-Geral declara que “o 

uso da força não é encarado na aplicação do conceito de segurança humana” (AGNU, 

2010a: 6-7). Ora, apesar de ser muito restringida, esta possibilidade não é totalmente 

descartada no caso da R2P.  

Assim, no entendimento da ONU, a R2P responde a situações muito específicas 

em que a segurança humana58 é ameaçada por um lado, ultrapassando esta por outro, 

quando é recorrido à força. Na resolução A/RES/66/290, a AGNU (2012b: 2) clarificou 

a sua posição, separando categoricamente a segurança humana “do princípio da 

responsabilidade de proteger e da sua aplicação”, precisando ainda que a primeira 

não se atinge “pela ameaça[,] pelo recurso à força ou a medidas de coerção”. Neste 

sentido, Ban Ki-moon (AGNU, 2012a: 6) já tinha dito poucos meses antes que a 

segurança humana, definida de maneira abrangente e “[tendo] (...) a ver com ameaças 

multidimensionais”, é mais ampla do que a R2P, cingida aos tipos de crimes já 

especificados. 
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 Estes funcionariam através da recolha de informação (sobre situações que poderiam fomentar os 
crimes citados), posteriormente analisada pelo Secretariado das NU (AG, 2009: 8). 
58

 Dos documentos deduz-se que foca-se essencialmente na segurança física e nas situações 
humanitárias urgentes ou críticas. 
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Os limites da R2P e reflexões sobre o seu futuro  

 

Concluindo, existe uma relação clara entre a responsabilidade de proteger e a 

segurança humana. Mais do que um substituto da segunda, a R2P serve de 

ferramenta para garantir o respeito de casos particularmente violentos e urgentes de 

insegurança humana.  

Existem vários limites à R2P, sendo que as motivações da sua adopção e as 

aplicações regionais variam muito, o que se pode ver através de dois exemplos (Prantl 

e Nakano, 2011: 218). No que toca à China, a sua adesão à R2P simboliza uma 

atenuação do absolutismo da soberania no país. Nos anos 90, a posição relutante da 

China face a intervenções sem mandato da ONU e ao uso da força em geral ilustrava 

como a soberania e a não-intervenção reinam num país onde o governo central não 

quer ver o seu poder contestado59 (Gill, 2007: 104; 112). B. Gill (2007: 132) defende 

que o país moderou esta visão, envolvendo-se cada vez mais em operações de 

manutenção da paz e em actividades de contraterrorismo. Porém, é a seu gosto que a 

China aplica a R2P, em função dos seus “princípios de política externa” (Prantl e 

Nakano, 2011: 218). Por um lado, ela procura satisfazer os seus interesses em termos 

de segurança, bem como transmitir uma imagem favorável de si para os fazer valer 

fora (Gill, 2007: 133-136). Por outro, ela lidera uma política de “contenção da norma”, 

para tentar “conter os efeitos da [R2P]”, nomeadamente “minimizar” as regras mais 

ambiciosas do relatório de 2001 (Prantl e Nakano, 2011: 214-215). Quanto ao Japão, 

adoptou a R2P de maneira global, mas desenvolveu “uma estratégia paralela de 

contestação da norma” que lhe permite enfatizar os seus “objectivos de segurança 

humana” (ibid.). Estes dois exemplos sublinham alguns limites de aplicação da R2P. 

Por sua vez, Kenkel (2008 : 12) matiza a originalidade conceitual e sublinha que: 

 

“a responsabilidade de proteger encarna a codificação de certos aspectos do direito 

internacional já vigente; o que mudou é o enfoque específico sobre como essas 

provisões poderiam ser instrumentalizadas para abolir a impunidade e assim prevenir 

os genocídios e as violações maciças dos direitos humanos”.  

 

A soberania estatal e o seu corolário, a integridade territorial, continuam a ser os 

valores supremos, a R2P aplicando-se unicamente se o Estado não puder proteger ou 

ameaçar directamente a vida dos seus cidadãos, e se o CS fizer tal análise da 

situação (ibid.). Kenkel acaba então por dizer que, “na ausência do fracasso do 
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 Procura nomeadamente defender as suas fronteiras e impedir movimentos de independência (e.g. no 
Tibete).  
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contrato em que se baseia o realismo e da noção de segurança e soberania baseada 

no Estado, a Responsabilidade de Proteger é pura teoria” (ibid.). Os constrangimentos 

à volta do conceito são reais, todavia a Comissão introduziu uma mudança de 

paradigma relevante ao mudar do direito de intervenção para a responsabilidade de 

proteger. O carácter originalmente mais abrangente que apresentou da R2P diluiu-se, 

mas é possível defender uma concepção mais alargada do que a que é retida hoje em 

dia. É comummente reconhecido que a natureza das ameaças à segurança e paz 

internacional são multidimensionais, e que entre as causas dos conflitos estão a 

pobreza, problemas ambientais, doenças, etc. Ora, se um Estado contribui 

propositadamente a tais situações, não será tão criminoso matar pela fome do que 

pelas armas? Isto requer reflectir sobre as definições dos crimes levados em conta 

pela R2P. Raphaël Lemkin (1944: 79), introdutor da palavra “genocídio”, entendia o 

termo como acções que visam “a destruição das fundações essenciais da vida de 

grupos nacionais” através da  

 

“desintegração das instituições políticas e sociais, da cultura, língua, sentimentos 

nacionais, religião, e a existência económica de grupos nacionais, e a destruição da 

segurança pessoal, liberdade, saúde, dignidade e mesmo as vidas dos indivíduos 

que pertencem a tais grupos”.   

Estes elementos englobam elementos concretos da segurança humana, que a 

Convenção da prevenção e repressão do genocídio de 194860 não reteve61, cingindo 

os casos de genocídio a aspectos essencialmente físicos. Todavia, esta menciona a 

“submissão intencional do grupo a condições de existência devendo levar à sua 

destruição física total ou parcial” (Convenção da prevenção e repressão do genocídio, 

1948), o que poderia servir de base a um alargamento do conceito62 e assim, da R2P. 

Segundo o Painel de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e Mudança (2004: 66), é 

também progressivamente reconhecido a responsabilidade dos Estados de proteger a 

sua população do sofrimento, nomeadamente derivado de “catastrófes evitáveis” como 

“a fome deliberada e a exposição a doenças”. Todavia, quando o Estado não cria mas 

não consegue fazer face à miséria, e onde a população vive em baixo de certa 

dignidade, a verdade é que, se existem mecanismos de assistência que tentam 

atenuar estes efeitos (e.g. os programas de ONG’s), não se fala, por isso, em 

“responsabilidade de proteger”. Não obstante, responder a estas situações com base 
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 O genocídio tal como definido no segundo artigo da Convenção consiste num acto “cometido  na 
intenção de destruir todo ou parte de um grupo nacional, étnico, racial ou reigioso tal como: assassínio de 
membros do grupo”, etc. (Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide, 1948: 1).  
61

 Não se fala em aspectos culturais por exemplo. 
62

 Incluindo o genocídio cultural, de que se fala cada vez mais, e económico por exemplo. 
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na segurança humana não constituirá igualmente um dever da comunidade 

internacional a ser consagrado e elevado ao nível de outros? Em nome dos valores 

humanos, da ética, da nossa humanidade comum, aparece imprescindível alargar o 

conceito de R2P para esta incluir “graves e maciças ameaças conectada ao viver livre 

de necessidade” (“Delivering Human Security through multi-level Governance”, 2009: 

17). Alguns progressos apontam nesta direcção. Em 2003, o Instituto de Direito 

Internacional adoptou uma resolução sobre o direito à assistência humanitária, que o 

Estado alvo deve proporcionar e não recusar quando esta é oferta “de boa fé” por 

outros actores (Instituto de Direito Internacional, 2003: 4-7). A falta de tal assistência 

“constitui uma ameaça à vida humana e uma ofensa à dignidade humana e portanto 

uma violação dos direitos humanos fundamentais”, a sua recusa podendo levar à 

acção do CS através do Capítulo VII da CNU em caso de “ameaça à paz e segurança 

internacional” (ibid.). 

 

C. O debate sobre a eficácia da ajuda 

 

A segurança humana alimenta ainda o debate sobre a eficácia da ajuda. Em 2002, 

a cimeira que se concluiu pelo “Consenso de Monterrey”, “simbolizou um novo passo 

rumo à elaboração de um compromisso internacional em relação às questões do 

volume (quantidade) e da eficácia (qualidade) da ajuda” (Ribeiro, 2011: 5). Desde 

então, vários documentos foram editados no sentido de aperfeiçoar a ajuda ao 

desenvolvimento, tais como: a Declaração de Roma sobre a harmonização da Ajuda 

(2003), a Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda ao Desenvolvimento63 (2005), 

a Agenda de Acção de Accra (2008), a Declaração de Bogotá Rumo a Parcerias para 

o Desenvolvimento Eficazes e Inclusivas, e a Declaração de Díli  (Ribeiro, 2011: 6-11). 

Progressos têm sido realizados, embora muito ainda esteja para conquistar (Ribeiro, 

2011: 15-18). Ora, a segurança humana tem o potencial de fornecer “coerência e 

eficácia”, bem como “coordenar os programas [de assistência]”, aspectos necessários, 

segundo Ferrero-Waldner (2006a: 5), para mais eficácia na ajuda. Num discurso sobre 

os desafios da UE neste âmbito, Ferrero-Waldner (2006a: 2) mostrou aliás que a 

segurança humana pode dar congruência à União e aumentar o seu desempenho 

enquanto “doador e actor político”.  

 

 

                                                           
63

 Nesta última, uma série de compromissos foram feitos na base de cinco princípios, como a 
“apropriação” e o “alinhamento” das estratégias de ajuda dos países (Paris Declaration on Aid 
Effectiveness and the Accra Agenda for Action, 2005/2008). Sob modelo dos ODMs, estabeleceram-se 
metas concretas a realizar até 2010 (ibid.).  

http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/events-documents/1095.pdf
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Assim, embora não exista nenhum tratado de segurança humana em si, não só 

esta tem grande presença no DI em termos de conteúdo, como também dá um 

contributo notável nos debates sobre vários temas e na formulação de princípios. A 

análise que se pretende fazer agora visa vislumbrar o lugar da segurança humana em 

particular ao nível da ONU, mas não exclusivamente, estudando a sua evolução 

através de discursos e relatórios oficiais, editados por órgãos e agências da ONU e 

outros documentos de impacto relevante (e.g. resultando de cimeiras ou de 

comissões). 

IV. O reconhecimento da segurança humana no mais alto nível  
 
 

Foi no seio do Conselho de Segurança (CS) que se operou a reformulação da 

segurança internacional e da manutenção da paz para uma concepção mais alargada. 

Em 1992, a Agenda para a Paz simbolizou neste sentido uma mudança na perspectiva 

do CS na execução do seu mandato (DDHD, 2006: 15-16). Com efeito, o Secretário-

Geral Boutros Boutros-Ghali foi encarregado, numa reunião a 31 de Janeiro de 1992, 

de redigir um relatório com o intuito de fazer “recomendações para reforçar a 

capacidade [e eficácia]” da ONU em termos de “dilpomacia preventiva, manutenção e 

construção da paz”64 (Boutros-Ghali, 1992: 1). Declarando-se que o fim da Guerra Fria 

impunha que a organização já não seja limitada nas suas actividades (Boutros-Ghali, 

1992: 2; 24), o “mandato” de “protecção” da ONU foi reinterpretado de forma mais 

extensa, aumentando-se por exemplo áreas reservadas às três categorias referidas 

(Owen, 2008: 114). O relatório é inovador na medida em que começa a repor em 

questão a visão convencional do papel das NU e da soberania. Reflectindo sobre a 

evolução do contexto das relações internacionais, afirma-se que “os esforços” da ONU 

em termos de “paz, estabilidade e segurança devem ultrapassar o âmbito das 

ameaças militares” (Boutros-Ghali, 1992: 4). Para além destas últimas, passaram não 

só a ser levados em consideração, como também a representar uma “prioridade 

absoluta” das NU, outros tipos de ameaças e fontes de insegurança, como a “pobreza, 

a doença, a fome, a opressão e o desespero”65, que são “causas e consequências dos 

conflitos”  (ibid.). Trata-se doravante tanto de prevenir como resolver conflitos, partindo 

de uma análise global dos contextos e já não do único ponto de vista militar (DDHD, 

2006: 16-17). Numa nota66 emitida em 1992, o Presidente do CS declarou que os 

membros do organismo reconhecem “ameaças à paz e segurança internacional” de 
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 Boutros Boutros-Ghali (1992: 2) acrescentou de si próprio o tema da “consolidação da paz pós-conflito”. 
65

 O Secretário-Geral diz que “seca e doença” são tão mortais do que “armas de guerra” (Boutros-Ghali, 
1992: 4). 
66

 Documento S/23500. 
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natureza “económica, social, humanitária e ecológica” (CS, 1992: 3). O Secretário-

Geral reafirmou a importância da entidade estatal e da soberania, mas precisou que 

esta já não devia ser “absoluta e exclusiva” (Boutros-Ghali, 1992: 5). Apesar de não 

ser mencionada explicitamente, esta evolução de perspectiva coloca a segurança 

humana no âmago da acção do CS. Além desta Agenda para a Paz, Boutros-Ghali 

ainda redigiu uma sobre o desenvolvimento (1994) e outra sobre a democratização 

(1996), que alargaram o conceito de paz, “que deve incluir o melhoramento das 

condições humanas”, doravante ligado com o desenvolvimento (Newman, 2000: 220). 

Nessa terceira agenda, Boutros-Ghali (1996: 38) declarou que, por agir sobre a 

“saúde”, a “governação local” contribui para a “paz e segurança internacional no 

sentido mais lato”. Precisou ainda que a construção da paz deve tratar das “raízes 

económicas, sociais, culturais, humanitárias e políticas dos conflitos e consolidar as 

fundações do desenvolvimento” (Boutros-Ghali, 1996: 19). Embora anterior à 

formulação oficial da segurança humana, a Agenda para a Paz lançou às bases à 

reformulação do conceito de segurança, mas é o relatório do PNUD de 1993 que 

introduz de maneira mais precisa a “protecção da pessoas” (Owen, 2008: 115).  

O título (“People’s Participation”), assim como a primeira frase do relatório do 

PNUD de 1993, “A década passada foi uma década das pessoas” (PNUD, 1993: 3), 

traduzem o espírito com o qual o documento foi redigido, sendo as pessoas colocadas 

no centro. Poucas linhas depois, encontra-se uma injunção67, motivada por um 

sentimento de obrigação, a de “redefinir a segurança” como “segurança para as 

pessoas, não segurança para terra[s]”68, e a necessidade de recentrar o 

desenvolvimento “directamente sobre as pessoas, não apenas sobre Estados-nação” 

(ibid.). Esta ênfase colocada na “participação das pessoas” relembra directamente um 

aspecto essencial da segurança humana, a saber o empoderamento dos indivíduos e 

das comunidades para a sua própria segurança. Além do título eloquente, sublinha-se 

várias vezes o carácter precípuo de tal participação para que as pessoas sejam 

“cientes e empoderadas” nos diferentes aspectos das suas vidas, no desenvolvimento 

da sua comunidade e além (PNUD, 1993: 3; 23; 25). Mas, como foi mencionado na 

primeira parte, a noção de segurança humana nasceu oficial e formalmente em 1994, 

através da publicação do relatório anual do PNUD que determinou as suas principais 

características e componentes (Martin e Owen, 2010: 213).  

O ano seguinte, realizou-se a Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social, de 

6 a 12 de Março de 1995, que deu lugar à Declaração de Copenhaga, em que os 
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 “we have to” (PNUD, 1993: 3). 
68

 “security for people, not security for land” (PNUD, 1993: 3). 
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chefes de Estado e governo prometeram actuar para “reduzir a incerteza e a 

insegurança na vida das pessoas” (ONU, 1995: 5). Esta está integrada num relatório 

da ONU, o qual estabelece uma ligação nítida entre o desenvolvimento social, a paz e 

a segurança (ONU, 1995). Apesar de fazer apenas duas referências directas à 

“segurança humana” em declarações anexas69, o tema está presente ao longo do 

relatório e da Declaração de Copenhaga, que fala por exemplo em “dignidade 

humana” e em segurança alimentar no compromisso feito sobre a erradicação da 

pobreza (ONU, 1995: 13). Nesta, os signatários também se comprometeram em criar 

um quadro que “colo[que] o ser humano no centro do desenvolvimento” e que  

“[a]poie o progresso e a segurança das pessoas e das comunidades, de tal modo que 

cada membro da sociedade possa satisfazer as suas necessidades essenciais e 

realizar a sua dignidade, segurança e criatividade pessoal” (ONU, 1995: 10).  

Afirmaram ainda lutar contra as ameaças sobre “saúde, segurança70, paz (...) e 

bem-estar das (...) populações”, nomeadamente “a fome crónica”, “a malnutrição”, “e 

“as doenças” (ONU, 1995: 9) que, sem serem formalmente categorizadas como 

“ameaças à segurança”, parecem implicitamente consideradas como tal (Owen, 2008: 

116). Contudo, vários autores defendem que, embora a segurança humana tenha sido 

largamente utilizada nos trabalhos preparatórios, esta não teve uma presença tão 

notável nos documentos finais da Cimeira, utilizando-se uma terminologia mais “vaga” 

(Jeannotte; MacFarlane e Khong, 2005: 149). A agenda de segurança humana não 

encontrou o eco que era de esperar da fase preliminar da Cimeira e no relatório do 

PNUD de 1994, o que MacFarlane e Khong (2005: 149) explicam pela reconsideração 

do conceito de soberania e pela linguagem “universalis[ta]” usada pelo PNUD, 

aspectos que encontraram resistências em países como a China. Por outro lado, eles 

asseveram que a relação feita entre desenvolvimento e segurança não foi aceite de 

maneira idêntica pelas agências da ONU71 (ibid.). 

 

É ainda de ralçar o relatório de 1995, Our global neighbourhood, da Comissão 

sobre a Governação Global, criada em 1992 sob ditame de Willy Brandt e tendo como 

membros figuras eminentes das relações internacionais, como Sadako Ogata ou 

Jaques Delors (Comission on Global Governance Website). Após ter definido a 
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 Declara-se: “Precisamos de focar na segurança humana. A segurança humana e o progresso social 
devem ser mantidos assegurando condições de vida adequadas. A segurança de cada pessoa tem a ver 
com rendimento adequado e emprego, educação e formação, saúde e habitação, igualdade e protecção 
legal e o exercício dos direitos humanos” (ONU, 1995: 125). 
70

 O documento fala em “safety” e “security”, termos que se traduzem ambos por “segurança”, sendo que 
o primeiro tem mais a ver com acontecimentos não intencionais e inversamente para o segundo. 
71

 MacFarlane e Khong (2005: 149) citam os exemplos do Departamento das Operações de Manutenção 
da Paz e da Agência das Nações Unidas para os Refugiados. 
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segurança humana (abrangendo considerações do abrigo do medo e da necessidade), 

o relatório deduziu deste novo paradigma uma extensão do papel da ONU (Comissão 

sobre a Governação Global, 1995: 68). Uma série de propostas foram desenhadas 

para esta poder responder às responsabilidades acrescidas que lhe foram conferidas 

pelo novo statu quo, de forma a poder velar pela “segurança das pessoas dentro das 

fronteiras dos Estados membros” (Comissão sobre a Governação Global, 1995: 75). 

Embora o termo “segurança humana” seja apenas mencionado duas vezes, a 

Comissão empregou de maneira recorrente a expressão equivalente “segurança das 

pessoas” (Comissão sobre a Governação Global, 1995). Para Owen (2008: 116), “este 

relatório é um endosso claro da concepção [ampla] da segurança humana”. 

Dois anos mais tarde, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR72) redigiu um documento intitulado “State of the world’s refugees: a 

humanitarian agenda”, em que consagrou o primeiro capítulo73 ao tema da segurança 

humana, que começa pelo seguinte comentário: os “deslocamentos forçados”74 de 

pessoas fora do seu local de origem75 servem de indicador do grau de insegurança 

humana, sendo que “as pessoas não abandonam os seus lares e não fogem do seu 

próprio país ou comunidade a menos que sejam confrontadas com graves ameaças à 

sua vida ou liberdade” (ACNUR, 1997: 2). Realçou-se também a relação entre a 

segurança das pessoas e dos Estados, sendo que os movimentos de refugiados e 

afins perturbam a “estabilidade nacional e regional” (ACNUR, 1997: 2). Owen (2008: 

116) afirma que, neste documento, a ACNUR coloca claramente a temática dos 

movimentos forçados de pessoas “no discurso da segurança [e não] do 

desenvolvimento”, falando essencialmente dos deslocamentos como resultado da 

situação sociopolítica do país (ligando os deslocamentos à versão limitada da 

segurança humana). Na realidade, a ACNUR (1997: 5) também evoca algumas razões 

económicas (“polarização e pobreza”) nos deslocamentos, mas afirma que são 

raramente as únicas causas dos “deslocamentos forçados”, havendo em geral outros 

factores como a “perseguição, [os]conflitos e abusos de direitos humanos”. Admite-se 

que os factores económicos podem encorajar movimentos de refugiados por si só, 

mas que estes são então “de natureza mais voluntária” (ACNUR, 1997: 6). A mudança 
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 Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados ou Agência das Nações Unidas para os 
refugiados ou ainda United Nations High Commissioner for Refugees.  
73

 Este capítulo intitula-se “safeguarding human security” (ACNUR, 1997: 2). 
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 A ACNUR (1997: 14-15) reflecte sobre a complexidade conceptual gerada pela difícil distinção entre os 
deslocamentos “’preparados’ e ‘espontáneos’”, sendo que todo deslocamento de pessoas contém 
elementos de constrangimento e de “escolha”. 
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 Fala-se em refugiados quando os deslocamentos ocorrem fora do país de origem, e em deslocados 
internamente para designar as pessoas que fugiram do local onde vivem embora permanecem no mesmo 
país.  
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do paradigma da segurança trouxe novas perspectivas sobre a temática dos 

refugiados, pondo em relevo a complexidade destes deslocamentos, realçando a 

responsabilidade dos Estados para com as pessoas que vivem no seu território, e 

questionando “o papel da acção humanitária” quando estes ameaçam directamente ou 

não são capazes de proteger a sua população (ACNUR, 1997: 2). Naquele 

documento, a ACNUR (1997: 15-16) relata a evolução da questão dos deslocamentos 

de pessoas e do seu próprio papel. Até meados dos anos 80, o interesse concentrava-

se nos movimentos de pessoas que saiam do seu país de origem; a acção era 

essencialmente humanitária e restringida aos locais de chegada destes refugiados 

(ACNUR, 1997: 15). A própria agência estava cingida no seu papel por um “vasto 

consenso internacional” que não lhe permitia responder às necessidades de 

segurança humana nos países de origens, pelo qual ultrapassaria o seu “mandato” e 

negaria o seu estatuto de organização “humanitária e apolítica” (ACNUR, 1997: 15). 

Vários factores76 contribuiram a alterar este postulado, levando a comunidade 

internacional a considerar as situações nos países de origem e as causas dos 

deslocamentos, em vez de agir apenas a posteriori. Por outro lado, Owen (2008: 116) 

diz que a ACNUR vê o seu trabalho dificultado no caso das pessoas deslocadas 

internamente em razão da primazia dos “direitos de soberania” sobre os direitos 

destas. 

Secretário-Geral da ONU de 1997 a 2006, Kofi Annan sempre foi um fervente 

defensor da segurança humana (Gibson, 2011: 93). Em 1999, ele apresentou um 

relatório ao CS sobre a protecçãos dos civis nos conflitos armados, sem nenhuma 

menção da “segurança humana”, mas falando largamente dos direitos humanos e do 

direito humanitário internacional (Annan, 1999). Owen (2008: 116) faz uma leitura 

crítica do discurso, que para ele traduz uma mudança na “conceptualização da 

segurança humana” de Annan (e portanto da ONU), na medida em que este se 

contenta em evocar aspectos ligados à violência e propõe uma agenda que reflecte 

uma visão restrita da segurança humana. No entanto, embora ele trate essencialmente 

de aspectos relacionados com a violência física ou sociopolítica, entre os instrumentos 

que recomenda ao CS, Annan (1999: 8) cita documentos de salvaguarda dos direitos 
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 Foi o resultado em primeiro lugar das queixas financeiras por parte dos países receptores, cada vez 
menos propensos a acolher refugiados, assim como da consciencialização crescente das ameaças à 
segurança representada pelos deslocamentos

76
 (ACNUR, 1997: 16). Demais, o fim do mundo bipolar veio 

alterar o “valor militar e estratégico das populações refugiadas”
76

; reconheceu-se as necessidades das 
pessoas internamente deslocadas, assim como o impacto em termos de “consolida[ção da] paz assegurar 
o retorno e a efectiva reintegração” das pessoas que fugiram do seu local de origem (ibid.). Também é de 
notar o interesse em intervir nos países de origem “particularmente quando os Estados são fracos ou têm 
significância estratégica” (ibid.). 
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humanos, dos quais o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais que tem a ver com uma visão alargada da segurança humana.  

Em 2000, Annan redigiu o texto We the peoples que é, para Owen (2008: 117), o 

“primeiro [verdadeiro] exemplo” de que a segurança humana “perdeu o seu caminho 

no seio das [Nações Unidas]”, por reter uma definição restrita desta. Ora, mesmo que 

a “segurança humana” apareça uma só vez, secções inteiras são consagradas às 

duas dimensões do conceito, e outra à sustentaibilidade do futuro, centrada nos 

problemas ambientais e falando da segurança alimentar (Annan, 2000c). Não 

obstante, Owen (2008: 117) defende que o documento advoga antes de tudo para 

uma agenda de segurança humana “restrita”, sendo que, em termos de freedom from 

want, o texto fala apenas nas grandes ameaças (“pobreza extrema e VIH/SIDA”). 

Estas seriam ainda “muitas vezes incluídas num mesmo (...) apelo”, para os países 

menos desenvolvidos beneficiarem da “tecnologia digital, perdão da dívida e acesso 

[aos mercados], que não são ameaças, mas mecanismos [que potenciam condições 

desfavoráveis]” (ibid.). Contudo, Annan refere outras estratégias, como a aposta na 

educação (Annan, 2000c: 24). Owen (2008: 117) sugere por outro lado que Annan 

relaciona o alargamento do conceito de segurança a aspectos do freedom from fear. É 

verdade que é na parte consagrada a esta componente que este fala essencial e 

explicitamente em “segurança”. Aliás, ele liga a mudança de significação desta a 

ameaças violentas:  

 

“(...) um novo entendimento do conceito de segurança está a evoluir. Alguma vez 

sinónimo com a defesa do território de ataques externos, os requisitos da segurança 

hoje em dia têm vindo a abarcar a protecção das comunidades e dos indivíduos da 

violência interna. A necessidade de uma abordagem mais centrada nas pessoas fica 

reforçada pelos perigos permanentes que as armas de destruição maciça, as armas 

nucleares de maneira mais notável, colocam à humanidade: o seu nome revela o seu 

alcance e o objectivo visado, se fossem usadas” (Annan, 2000c: 43). 

 

Todavia, na parte consagrada ao viver livre de necessidade, o tema é abordado 

na seguinte referência: “Os que moram nas favelas vivem em condições de 

insegurança permanente – expostos a doenças, ao crime e a riscos ambientais” 

(Annan, 2000c: 29). Além disso, na parte sobre “globalização e governação”, fala-se 

tanto em ameaças que dizem respeito à violência (e.g. guerras civis e genocídios), 

como em aspectos económicos, embora essencialmente ligados às consequências 

nefastas da mundialização (Annan, 2000c: 11-12). Também não se verifica a 
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observação feita por Owen (2008: 117) que Annan não ligaria a segurança humana ao 

desenvolvimento, aspecto presente ao longo do relatório77.  

Ainda nesse ano, Annan (2000a: 4) redigiu outro relatório dirigido à AGNU, em 

que menciona a segurança humana várias vezes, dizendo aliás que é necessário 

aplicar esta de um ponto de vista “amplo” se se quer “manter uma paz sustentável no 

futuro”. Num comunicado de imprensa, Annan determinou ainda que a segurança 

humana é “bem mais do que a ausência de conflitos. Ela engloba os direitos humanos, 

a boa governação, acesso à educação e aos cuidados de saúde” e o empoderamento 

das pessoas (Annan, 2000b). Um ano mais tarde, Annan (2001b) reiterou que “a 

segurança humana já não pode ser entendida em termos militares”, devendo 

nomeadamente englobar “desenvolvimento económico” e “protecção ambiental”, o que 

prova que não adoptou uma visão restrita da segurança humana. Contudo, em 2005, 

ele publicou um documento intitulado "In Larger Freedom": Decision Time at the UN 

que, embora trate da segurança humana em termos de conteúdo, falando em freedom 

from fear e freedom from want, não faz qualquer referência ao termo “segurança 

humana” em si (Annan, 2005). Em vez disso, Martin e Owen (2010: 215) sublinham 

que ele utiliza várias vezes a expressão de “sistema colectivo de segurança” (Annan, 

2005), relembrando o relatório “A more secure world : our shared responsibility”, do 

Painel de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e Mudança78 (2004), onde o uso da 

expressão “segurança humana” foi relativo79, falando essencialmente em “segurança 

colectiva ampla”80. 

Paralelamente, a Cimeira Mundial de 2005 deu lugar a uma resolução da AGNU, 

comprometendo-se esta a definir a segurança humana, a qual conseguiu um 

“subtítulo” (Krause, 2007: 3-4) e a seguinte declaração:  

 

“Sublinhamos o direito das pessoas de viver na liberdade e na dignidade, livre da 

pobreza e do desespero. Reconhecemos que todos os indivíduos, em particular as 

pessoas vulneráveis, são autorizadas a viverem livre de medo e livre de necessidade, 

com igual oportunidade para desfrutar de todos os seus direitos e desenvolver 

plenamente o seu potencial humano” (AGNU, 2005: 31). 
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 Annan estabelece directamente a ligação entre “segurança, desenvolvimento e direitos humanos” 
(Annan, 2000c: 68), bem como entre aspectos do freedom from fear e o desenvolvimento, dizendo por 
exemplo que a “proliferação de pequenas armas é um assunto dos direitos humanos e de 
desenvolvimento” (Annan, 2000c: 52). 
78

 Este foi instituído pelo Secretário-Geral (Painel de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e Mudança, 
2004: xi). 
79

 Encontram-se treze ocorrências. 
80

 “comprehensive collective security” (Painel de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e Mudança, 2004). 
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No seguimento da Cimeira do Milénio, da Cimeira Mundial, dos compromissos 

feitos nessa resolução, e sob o impulso dos Amigos da Segurança Humana, foi 

publicado, a 8 de Março de 2010, o primeiro relatório do Secretário-Geral da ONU 

sobre a segurança humana (AGNU, 2010a; Takemi, 2012: 6). Neste documento, Ban 

Ki-moon declarou que a segurança humana ganha cada vez mais “apoio nas [Nações 

Unidas] e noutros fóruns” (AGNU, 2010a: 2). Este salientou que as ameaças que se 

enfrentam hoje em dia requerem “abordagens amplas, integradas e centradas nas 

pessoas”, informando que os membros da ONU reconheceram, numa reunião informal 

organizada a 22 de Maio de 2008 pela AGNU, a necessidade de adoptar tais 

perspectivas e não “respostas fragmentadas” (AGNU, 2010a: 2-3). Em Maio de 2010, 

“o primeiro debate formal [sobre a segurança humana foi] organizado pelo Presidente 

da Assembleia Geral” (AGNU, 2010b: 1),  e a 14 de Abril de 2011, a AGNU organizou 

um “debate temático informal” sobre a segurança humana (General Assembly of the 

United Nations/President of the 65th Session Website, “Informal...”). Durante a 127ª 

sessão plenária da Assembleia, a 10 de Setembro de 2012, foi adoptada a resolução 

A/RES/66/290 em que os membros se harmonizaram para uma “definição comum da 

segurança humana” (AGNU, 2012b; “Principes directeurs...”, 2012: 2), tal como 

proposto noutro relatório81 de Ban Ki-moon sobre a segurança humana (A/66/763), 

publicado a 5 de Abril de 2012 (AGNU, 2012a). Nessa resolução, a segurança humana 

é reconhecida na sua versão mais alargada, declarando-se que “[t]odas as pessoas, 

sobretudo as mais vulneráveis, têm o direito de viver livres do medo e da necessidade” 

(AGNU, 2012b: 1). O conceito aplica-se “no estrito respeito dos objectivos e dos 

princípios enunciados na [CNU], nomeadamente da soberania do Estado, da 

integridade territorial e da não-ingerência” (AGNU, 2012b: 2). Ainda foi pedido ao 

Secretário-Geral um relatório para a sessão de Setembro de 2013, que deverá dar 

conta “da aplicação [dessa] resolução e das lições tiradas das actividades 

empreendidas a nível internacional, regional e nacional para assegurar a segurança 

humana” (AGNU, 2012b: 2). 

 

 

Para Martin e Owen (2010: 212), além do próprio Secretário da ONU, K. Annan, 

ter deixado de utilizar publicamente o conceito, também os governos começaram a 

substituí-lo nos discursos pela recente noção de R2P e, a partir de 2005, a segurança 

humana terá desvanecido da agenda principal da ONU. Eles alegam um retrocesso da 

segurança humana nos discursos e na prática, que atribuem à atitude da ONU para 
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 Este relatório foi produzido em resposta à resolução (A/RES/64/291) que a AGNU tomou em Julho de 
2010 (AGNU, 2010b). 
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com o conceito (Martin e Owen, 2010: 213; 216). Isto dever-se-ia em primeiro lugar à 

ambiguidade existente entre esta noção e a de desenvolvimento, muitas vezes 

utilizadas como sinónimos, não deixando transparecer o valor intrínseco da segurança 

humana (ibid.; Owen, 2008: 120). De maneira similar, eles advogam que a ONU tem 

demonstrado pouco esforço para distinguir nitidamente a segurança humana dos 

direitos humanos (ibid.). Ora, o facto de  A. Sen ter relacionado os dois elementos no 

relatório da CSH (Sen, 2003: 8-9), bem como a interligação directa entre estes mitigam 

esse argumento. Enfim, Martin e Owen (2010: 213; 216) denunciam a extensão82 do 

conceito83.  

Ao contrário, a leitura e a análise dos documentos aqui estudados permitem 

perceber o alcance adquirido pela segurança humana no sistema das Nações Unidas, 

em particular nos últimos anos, impugnando as conclusões dos dois autores. É 

verdade que Annan passou a usar menos a expressão “segurança humana”, cuja 

utilização também era, até recentemente, tímida, em particular na ONU. No entanto, 

não só ela estava referida por expressões similares, como também marcava presença 

em termos de conteúdo. Além disso, nos últimos quatro anos, ela ganhou apoios e 

conquistou um lugar sem precedente no seio da ONU. Corroborando esta dedução, já 

foi oficialmente defendido  que o interesse suscitado pela segurança humana redobrou 

desde a “Cimeira Mundial de 2005 e [a] decisão da Assembleia Geral de aprofundar a 

definição da noção” (“Principes directeurs...”, 2012: 2). A segurança humana estaria 

também a desmarcar-se da R2P, evitando desta maneira ser vista como podendo 

“justificar uma intervenção armada nos assuntos de outros países” (Köhler et al., 2012: 

82), sendo mais suceptível de aceitação pelos Estados. 

 

Acaba de ficar demonstrado que, a nível formal, a segurança humana não parece 

ter desaparecido, vislumbrando-se, pelo contrário, uma progressiva afirmação nos 

órgãos principais da ONU. Na próxima parte, estudar-se-á o conceito a nível prático. 

 

 

Conclusão  

 

Apesar da sua existência formal enquanto conjunto de práticas, a segurança 

humana em si não é reconhecida juridicamente pelo DI, não constitui um direito 

oponível em tribunal, sendo que ela “não impõe obrigações jurídicas [além do respeito 
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 Martin e Owen (2010: 216) retomam a expressão de “conceptual overstrech” já utilizada por 
MacFarlane e Khong (2006: 228). 
83

 Isto remete para as críticas clássicas já mencionadas na primeira parte da tese 
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da CNU] aos Estados” (AGNU, 2012b: 2). Não obstante a ausência de um tratado de 

segurança humana em termos formais, em termos materiais, o seu conteúdo é objecto 

de normas. A segurança humana também já iniciou um processo de “elaboração de 

uma arquitectura normativa”, para utilizar a expressão de Richard Falk (2000: 54) 

falando dos direitos humanos, assim como se destacam os progressos feitos no 

“sistema de segurança colectiva” (Oberleitner, 2005a: 192). Parece ainda que o 

reconhecimento conseguido no seio da ONU desde 2010 compensa a falta de 

aceitação plena e assumida da segurança humana até então, e sobretudo, deixa 

perspectivas promissoras quanto ao futuro desta no direito internacional.  

Tietel (2002: 372) defende que “as normas humanitárias” geraram uma nova 

ordem global que dá mais força e desvia o quadro legal dos interesses políticos para 

um discurso mais “despolitizado”. No entanto, não se pode dizer que a política esteja 

desconectada do direito, bem pelo contrário, o DI é o resultado tal como condiciona a 

política internacional. Neste sentido, Ku (2001: 11) considera que três elementos são 

necessários para a efectividade de qualquer regra. Deve náo só existir um “conceito 

legal que seja bastante desenvolvido para ser claramente comunicado”, como também 

haver “consenso”, “vontade” política, e um “quadro” no qual as regras possam ser 

aplicadas (ibid.). Reforçando esta asserção sobre a relação entre o direito e a política, 

Edwar H. Carr (1964: 180) declarou:  

“Todo sistema de direito pressupõe uma decisão política inicial, quer explícita ou 

insinuada, quer conseguida pelo voto[,] pela negociação ou pela força, da autoridade 

encarregada de fazer e desfazer o direito. Atrás de toda lei existe este fundo político 

necessário. A última autoridade da lei deriva da política”.  

 

Reflectindo ainda sobre as normas. Definidas por Finnemore e Sikkink (1998: 

891), estas “envolvem padrões de comportamento ‘apropriado’”. Para Peter J. 

Katzenstein (1996: ix),  

 

“são factos sociais cujos efeitos são potencialmente tão importante na formação das 

políticas do que o poder bruto ou a calculação racional. Tipicamente, as normas 

informam como os actores políticos definem o que querem realizar. As normas 

ajudam a coordenar os conflitos políticos (normas reguladoras), e moldam os conflitos 

políticos sobre a identidade (normas constitutivas)”. 

 

Estes aspectos levam a perguntar até que ponto é que a segurança humana 

influencia os comportamentos, sendo que por esta via poderia tornar-se uma norma 

de direito costumeiro, outra fonte do DI. Após ter-se estudado o conceito a nível 
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teórico e formal, e visto de que maneira a segurança humana influi no direito, 

pretende-se analisar agora o seu impacto no sistema político internacional. Qual é o 

lugar da segurança humana na política dos países e na cooperação internacional? 

Como e em que medida a segurança humana é posta em prática?  

 

 

Parte 3: A segurança humana no sistema político internacional 
 

 

A segurança humana tem a especificidade de ter nascido no mundo político e não 

no académico (Krause, 2007: 2). Os numerosos discursos políticos a seu respeito e a 

sua integração nas estratégias de segurança e de política externa de uma série de 

países evidenciam a particular relevância que ela adquiriu (Krause, 2007: 1). Para 

Xavier (: 1), a operacionalidade da segurança humana manifesta-se precisamente 

através da “sua inclusão formal na política externa [de vários países] e nos conceitos 

estratégicos” estabelecidos a diferentes níveis84. Daí, analisar esta operacionalização 

supõe analisar a política e a acção dos actores da comunidade internacional 

(organizações internacionais, países,...), este trabalho focando sobre a agenda de 

segurança humana na cooperação internacional (nomeadamente através da prática da 

ONU) e regional (centrando na UE), estudando ainda os casos paradigmáticos do 

Canadá e do Japão.  

Antes de tudo, Werthes e Bosold (2006: 32) avisam do cuidado a ter aquando da 

análise de toda política externa, sublinhando a importância da “linguagem” utilizada, 

em particular dos leitomivs políticos, os quais podem revelar discrepâncias entre os 

discursos e a sua efectividade. As eventuais lacunas podem “abrir o debate (...) sobre 

a legitimidade de certas decisões”, tornando assim o processo de política externa mais 

democrático” (ibid.). É preciso estudar que acções são realmente empreendidas, tendo 

em vista os ideais e objectivos proclamados, bem como ver em que medida estes 

implicam todos os membros e a política geral do governo (Werthes e Bosold, 2006: 

31). Neste exame, a segurança humana pode servir de critério de avaliação e de ponto 

de partida das “políticas e práticas nos seus efeitos na segurança das pessoas”, 

implicando levar em conta os “custos humanos das estratégias de (...) segurança 

nacional e internacional”, assim como a cooperação e coordenação no terreno  

(Axworthy, 1999b; Canadá, DFAIT, 1999).  
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 Como por exemplo a Estratégia Europeia de Segurança da União Europeia (Xavier: 1).  
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O Departamento dos Negócios Estrangeiros e do Comércio Internacional 

canadiano pôs em relevo que uma das implicações que a segurança humana tem em 

termos de política externa é que ela requere uma acção conjunta em matéria de 

“segurança”, “direitos humanos, democracia e desenvolvimento”, i.e. “políticas 

“integradas” (ibid.). Acrescenta-se que da segurança humana dimana a necessidade 

de “cooperação multilateral”, já que as suas ameaças são “transnacionais” e tocam 

pessoas que vivem em condições diferentes (ibid.). Por isso, acções coordenadas no 

terreno oferecem “respostas [mais] efectivas”85, constando da agenda de segurança 

humana86 (ibid.). Deste modo, averiguar a operacionalização da segurança humana 

apela, em primeiro lugar, a ver em que medida esta é objecto da cooperação 

multilateral, representada no seu ponto máximo pelo sistema da ONU, o qual “joga um 

papel determinante na aplicação [do conceito]” (AGNU, 2012a: 8).  

I. A operacionalização da segurança humana no sistema das Nações 

Unidas 

 

Após ter-se estudado a utilização da segurança humana em documentos e 

declarações oficiais da ONU, pretende-se ver agora a sua aplicação concreta no 

sistema da organização. Para Owen (2008: 114), esta “encarn[a] de maneira única87 

os mecanismos necessários para operacionalizar esta mudança na teoria e na prática 

da segurança”, de tal forma que analisar a evolução da noção no seu seio é 

imprescindível, por poder servir de “barómetro” geral do lugar actual da segurança 

humana no sistema internacional (ibid.). Como o disse Annan (1998), “[a]ssegurar a 

segurança humana é, no sentido mais largo, a missão cardeal das Nações Unidas”. As 

Nações Unidas são de facto ‘a imprescindível casa comum da família humana inteira’” 

(Annan, 2001a). 

 

Se o sistema da ONU foi determinante na formalização do conceito, o seu papel 

foi igualmente relevante na difusão deste ao nível “macro-institucional”, nos seus 

órgãos e através da estratégia adoptada a seguir à Guerra Fria (Martin e Owen, 2010: 

212). Mas, apesar da relevância inicial dada à segurança humana, Martin e Owen 

(2010: 212) defendem que esta não encontrou permanência dentro da ONU que, 

segundo o Painel de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e Mudança (2004: 13), não 
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 Neste sentido, frisa-se o sucesso de “operações de paz (...) multidimensionais”, a acção de “agências 
de desenvolvimento” na “reforma do sector da segurança” e inversamente, a implicação de “organizações 
de segurança” na “assistência ao desenvolvimento em [situações] pós-conflito” (Canadá, DFAIT, 1999). 
86

 “Managing these overlapping mandates and objectives is one of the principal challenges for a human 
security agenda” (Canadá, DFAIT, 1999). 
87

 “uniquely embodies” (Owen, 2008: 114). 
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tinha os meios para responder ao desafio lançado. Contudo, o que se verifica na 

realidade é que a segurança humana é posta em prática pelo sistema das Nações 

Unidas. 

As actividades das agências da ONU 

 

No seu relatório sobre a segurança humana, Ban Ki-moon afirmou que os três 

tipos de liberdade88 que definem a segurança humana encontram ressonância, tanto 

nos “princípios centrais da [CNU]”, como nas “actividades empreendidas pelas 

agências, pelos fundos e programas das Nações Unidas e pelas organizações 

intergovernamentais” (AGNU, 2010a: 2). Neste sentido, ele invocou a multiplicidade e 

o sucesso, quer pela cobertura geográfica total, quer pela resposta dada aos 

“impactos multidimensionais das ameaças às pessoas e comunidades”, de “projectos” 

liderados desde 1999 por organismos tais como: o PNUD e outros organismos para o 

desenvolvimento, o Fundo das Nações Unidas para a População, para as Crianças, a 

FAO, a Organização Internacional do Trabalho, das Migrações, a Agência 

Internacional da Energia Atómica, etc. (AGNU, 2010a: 2-3). A ONU aplica 

nomeadamente a segurança humana através dos direitos humanos, princípio 

defendido na CNU e “no âmago de todas as [suas] actividades” (Ramcharan, 2004: 

47). A título de exemplo, a UNESCO integrou a segurança humana nos seus 

“objectivos estratégicos” entre 2002 e 2007 (Goucha, 2009: xi). Pelas suas 

actividades, a UNESCO aplica o conceito em todas as suas facetas e em todas as 

zonas geográficas (UNESCO, 2009), tendo ainda adoptado “abordagens regionais da 

segurança humana” para perceber as especificidades locais e responder em função 

das necessidades (Wyk, 2009: 88).  

A segurança humana permite “articular um plano de acção global” por reunir 

várias temáticas, como as operações de paz, as intervenções humanitárias, a 

“prevenção de conflitos” (Jeanotte) e o desenvolvimento. Uma questão que engendra 

a problemática da operacionalização da segurança humana é a de saber se esta é 

invocada como o direito de ingerência humanitária ou a R2P, ou seja, se serve de 

base para intervir em situação de crises de insegurança humana. Ora, ela está de 

facto “no âmago” destes dois princípios de intervenção, não só por representar a 

protecção das pessoas em si, como também por estar cada vez mais presente na 

“argumentação” destes (Alègre e Mathieu, 2009: 9; 11). Em parte motivada pela 

segurança humana, também sucedeu uma alteração das operações de paz da ONU e 
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 “viver livre de medo”, “livre de necessidade” e “na dignidade” (AGNU, 2010a: 2). 
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da NATO, sendo estas um primeiro exemplo de operacionalização do conceito a nível 

global.  

II. As operações de paz 

A introdução de novas estratégias como as operações de consolidação da paz da 

ONU, objecto da criação de uma Comissão de Consolidação da Paz, torna as 

consequências normativas da segurança humana evidentes (ibid.). Este tipo de 

operações tinha sido proposto por Boutros-Ghali na sua Agenda pour la Paix, sendo 

“institucionalizado” pelo relatório Brahimi de 2000 e pelo relatório de 2004 do Painel de 

Alto nível sobre Ameaças, Desafios e Mudança (Jeannotte). As actividades das 

missões de paz estão ligadas à segurança humana, como o indica explicitamente o 

Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations, publicado 

pela ONU em 2003, o qual inclui aspectos “directamente [relacionados] com o 

desenvolvimento e a institucionalização da segurança humana” (Jeannotte). É o caso 

das actividades de desminagem, tais como a “educação sobre as minas”, a cartografia 

e remoção das minas terrestres ou a “assistência às vítimas”89 (DPKO, 2003: 71-75; 

Jeannotte). As operações de paz também têm uma dimensão civil, presente por 

exemplo no “monitoring dos direitos humanos” (DPKO, 2003: 63), na supervisão dos 

processos eleitorais ou na “formação de polícias”, permitindo focalizar nos indivíduos 

(Jeannotte).   

Quanto à NATO, segundo o Comité senatorial permanente dos negócios 

estrangeiros do Parlamento do Canadá (2000, “chapitre 6”), a evolução do contexto 

internacional, a segurança humana e a vontade de agir fora da sua “zona de influência 

imediata”, conduziram-na a “redefinir [a sua] missão global”, “leva[ndo] cada vez mais 

em conta preocupações humanas”: é “a nova manutenção da paz”.  

 

Uma intevenção de segurança humana: o caso do Kosovo 

 

Decidida “por fins humanitários” - o Canadá até invocou claramente a segurança 

humana (Axworthy, citado por Heinbecker, 2000: 15; Bosold e Bredow, 2006: 843; 

Kenkel, 2008: 7) - a intervenção da NATO no Kosovo em 1999 constitui para muitos a 

primeira intervenção em prol da segurança humana90 (Kenkel, 2008: 7). Para Ramel 

(2003: 94), ela “traduz[iu] uma tendência à extensão deste valor nas culturas 

                                                           
89

 Estas actividades foram por exemplo realizadas em missões no Líbano e no Congo (DPKO, 2003: 72). 
90

 Segundo Beha e Visoka (2010: 87), o “mandato (...) das organizações” não referiu explicitamente a 
segurança humana, mas os programas de acção da “administração internacional” do Kosovo eram de 
segurança humana. 
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estratégicas do Norte”. Por sua vez, Axworthy (1999b) disse ter sido um caso 

paradigmático, por ter ilustrado que as vítimas das guerras são essencialmente civis, 

por mostrar “como o poder militar pode apoiar objectivos de segurança humana” e 

ainda por enfatizar a “importância de um esforço comum para fornecer segurança 

humana” (Ogata, 1999). O Kosovo, encarado como um teste do conceito pelos actores 

envolvidos, apresentava de facto “todos os atributos de uma crise de segurança 

humana: abusos de direitos humanos, o desafio de mobilizar a comunidade 

internacional para responder, normas institucionais, e os dilemas sobre o uso da força” 

(Furtado, 2008: 414). Neste sentido, à Cimeira do G8 em Colônia em 1999, Axworthy 

falou do “imperativo (...) moral e político da intervenção no Kosovo em nome da 

segurança humana” (Ramel, 2003: 98). Nessa altura aliás, o grupo integrou 

explicitamente a segurança humana no seu plano de acção. Efectivamente, nas suas 

conclusões, o G8 (1999) deu plena centralidade ao conceito91, centrando o seu 

programa na “protecção eficaz das pessoas, tanto no plano individual como colectivo”. 

Fazendo um rápido parêntesis sobre o G8, apesar das reuniões posteriores a 1999 

terem continuado a usar a segurança humana, não foi feito de maneira tão ostenta 

(Ramel, 2003: 99). Contudo, “a contribuição do G8 para a segurança humana (...) não 

está limitada (...) aos esforços coordenados dentro das [Nações Unidas]”92, já tendo 

agido independentemente (Fröhlich, 2011: 145). Muitas acções do grupo são 

relacionadas com a segurança humana, tendo sido “o espelho e o motor” do conceito 

(Fröhlich, 2011: 148). 

Para Furtado (2008: 414), a segurança humana foi aplicada no Kosovo. No 

entanto, criticou-se “a maneira como os aliados da NATO lideraram a operação”, 

advogando-se que as consequências da intervenção chocavam com os fins 

humanitários invocados (ICISS, 2001: vii). Bosold e Bredow (2006: 838) denunciam 

aliás que o que se chamou “operação de ‘segurança humana’”, era na realidade 

“traditional military hard power”, o que foi criticado por apoiantes da segurança 

humana93. Além das divergências entre os membros do CS das NU, a intervenção 

também suscitou polémica quanto à legitimidade da “acção militar”, feita sem apoio do 

CS (ICISS, 2001: vii).  

Aproveita-se para realçar que uns estimam que uma implicação da segurança 

humana é a que pode levar ao uso de “[meios] coercivos” como a “força militar”, para 
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 Para o G8 (1999), a segurança humana engloba “a democracia, os direitos humanos, o primado de 
direito, a sã conduta dos assuntos públicos e o desenvolvimento humano”. 
92

 Em 1996, durante a Cimeira de Lyon, defendeu-se que, dentro das NU, a segurança humana fica a 
depender da estrutura institucional e da cooperação entre os membros (Fröhlich, 2011: 145). 
93

 De facto, criticou-se que Axworthy tenha falado em segurança humana a propósito da “campanha aérea 
do Kosovo” (Bosold e Bredow, 2006: 843). A opinião pública canadiana estava “dividida” sobre a questão 
do Kosovo (Furtado, 2008: 414). 
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garantir o seu respeito (Axworthy, 1999a: 339; Canadá, DFAIT, 1999), sendo para 

Axworthy (ibid.) necessário “intervir energicamente para defender [os seus] objectivos”. 

Mas, nem todos concordam com isso. Assim, segundo Liotta e Owen (2006: 44), as 

intervenções “em nome (...) da segurança humana” entram no terreno da “segurança 

nacional”, fazendo colidir “idealismo” com “reaslismo”.  

Além do mais, o Canadá e o Japão envolveram-se financeiramente e através de 

projectos na região balcânica, por motivos políticos, tendo ideais de segurança 

humana e, quanto ao Japão, também por estar à procura de um lugar permanente no 

CS (Huliaras e Tsifakis, 2007: 572). Este ainda tinha interesses económicos, 

respondendo deste modo às “necessidades dos investidores e exportadores 

japoneses”, nomeadamente das suas companhias de construção (ibibd.). Contudo, 

fazendo excepção da intervenção militar do Canadá, o impacto do “discurso de 

segurança humana” sobre “as políticas de ajuda do Japão e do Canadá” terá sido 

residual, bem como a sua participação financeira nos Balcãs, reduzida em 

comparação a outros “actores internacionais” (Huliaras e Tsifakis, 2007: 574-575). 

Ademais, ao contrário do que era previsto no mandato inicial, Dulic (2007: 7) atesta 

que a missão no Kosovo deu prioridade ao restabelecimento das “instituições estatais” 

e à “construção de Estados”, em vez de dar mais valor a uma agenda de segurança 

humana, que privilegie noemadamente a “reforma do sector de segurança” e leve mais 

em conta a “sociedade civil” (Dulic, 2007: 8). Neste aspecto, o Kosovo simbolizou o 

imperativo de se combinar elementos (já relacionados per se): a segurança humana, a 

construção da paz e a construção de Estados, estas últimas tendo que ser orientadas 

para a “boa governação baseada no primado da lei”, nos “direitos humanos”, nas 

“mudanças socioculturais”, etc. (Dulic, 2007: 2). Beha e Visoka (2010: 88), por sua 

vez, enumeram uma série de factores que aumentaram a insegurança humana, 

citando primeiramente “a natureza da presença internacional no Kosovo”. “De 1999 a 

2003, a comunidade internacional adiou [a transferência] de poder às instituições 

locais, e fez pouco para promover o [controlo] local dos processos de reconstrução” 

(Beha e Visoka, 2010: 91). Isto realça aliás um segundo elemento, a falta de uma 

abordagem da base para cima (Beha e Visoka, 2010: 93)94. Voltando ao primeiro 

aspecto, em 2004, definiram-se princípios de segurança humana, como o “primado do 

direito”, a implementar, porém, “muitos comentadores arguem” que terá sido um mero 

meio para evitar falar do “futuro estatuto político (final) do Kosovo” (Beha e Visoka, 

2010: 89). Além disso, se a segurança humana é essencialmente vista como 
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 A “sociedade civil” também foi “criticada por ter respondido às agendas do[s] doador[es]” e ao seu 
“próprio interesse”, tendo podido instrumentalizar a segurança humana para atrair fundos  (Beha e Visoka, 
2010: 93). 
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“segurança física” pelas “administrações internacionais”, este caso não fez excepção 

(Beha e Visoka, 2010: 91). As operações também careceram de “coordenação”, sendo 

que áreas como o “desenvolvimento infraestrutural” foram esquecidas (Beha e Visoka, 

2010: 90). Mais, em vez de se concentrar nos “indivíduos”, a transição procurou 

“estabilidade” nas “relações étnicas”, envolvendo “elites que representam interesses 

étnicos e ignoram as necessidades da comunidade inteira” (Beha e Visoka, 2010: 93-

94). Por causa disso, não se legitimou apenas uma autoridade política, senão várias: 

“a comunidade internacional”, “as instituições do Kosovo” e “as instituições paralelas 

da Servia”95, tendo “diferentes agendas políticas”, o que despoletou o aumento da 

segurança humana  (Beha e Visoka, 2010: 94-95). De citarem ainda, de maneira geral, 

a corrupção e o “(ab)uso da segurança humana” (Beha e Visoka, 2010: 87; 100).  

Este caso insinua que são precisas algumas precauções para aplicar o conceito. 

Beha e Visoka (2010: 87) chamam a atenção para o envolvimento de organizações na 

produção de segurança humana em zonas “sub-desenvolvidas”, afectadas por 

conflitos ou em “Estados frágeis”, o que “pode enfraquecer o desenvolvimento de uma 

única estrutura política [,] (...) responsável em fornecer serviços [à população] e 

responsável96 através de mecanismos democráticos”. Além disso, assistir Estados nas 

suas tarefas (de fornecer segurança e outros serviços) é arriscar deixar de lado os 

objectivos de melhoramento dos direitos humanos e investimento nas pessoas” (ibid.). 

Desta maneira, não só se deve velar a que se instaure apenas uma autoridade 

política, que seja legítima e dotada de instituições eficazes na realização dos serviços 

públicos, como também não se deve perder de vista a necessidade de apostar nas 

populações locais (e.g. implementando programas de saúde e educação) (ibid.).  

 

Além das operações de paz, o Painel de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e 

Mudança (2004: 27) sublinha que o poder da ONU lhe confere a possibilidade de 

definir objectivos (de desenvolvimento) comuns e de reunir a “comunidade 

internacional ao redor de um consenso para os alcançar”. Cita os exemplos da Cimeira 

Mundial sobre o Desenvolvimento de Joanesburgo e da Conferência Internacional 

sobre o Financiamento do Desenvolvimento em México, que determinaram uma série 

de “programas” ambientais, de luta contra a pobreza e a insegurança alimentar (ibid.). 

Neste contexto, o da cooperação internacional para o desenvolvimento, que 

representa o esforço realizado por países desenvolvidos e outros em 

desenvolvimento, lutando conjuntamente contra as dificuldades econômicas e sociais 

                                                           
95

 Esta rede institucional sérvia paralela não foi utilizada para “manter a segurança humana”, pelo 
contrário serviu para sublinhar uma vontade de dividir o Kosovo (Beha e Visoka, 2010: 94-95). 
96

 O texto original inglês diz “responsible” e “accountable”, ambos traduzidos por “responsável” aqui.  
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dos últimos numa perspectiva duradoura, surgem os Objectivos de Desenvolvimento 

do Milénio (ODMs). Estes são um compromisso comum sem precedente, que se pode 

ver como uma agenda de desenvolvimento e de segurança humana, ilustrando o 

relacionamento que existe entre ambos conceitos.  

 

III. Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

Conforme os compromissos assumidos na Declaração do Milénio, adoptada na 

Cimeira do Milénio97 que decorreu em Nova Iorque, em Setembro de 2000, definiram-

se oito objectivos aos quais foram associadas várias metas concretas para efectivar 

até 2015 (Painel de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e Mudança, 2004: 27; UN 

Millennium Development Goals Website, “Background”). Prevêem “erradicar a pobreza 

extrema e a fome”, “alcançar a educação primária universal”, “promover a igualdade 

do género e capacitar as mulheres”, “reduzir a mortalidade infantil”, “melhorar a saúde 

materna”, “combater o HIV/SIDA, a malária e outras doenças”, “assegurar a 

sustentabilidade ambiental” e “desenvolver uma parceria global para o 

desenvolvimento” (UN Millennium Development Goals Website). 

Ao centrarem-se, de maneira “holística”, em ameaças concretas que afectam 

directamente as pessoas (JICA, 2012: 66), os ODMs representam uma verdadeira 

operacionalização da segurança humana, como o sugere aliás Gasper (2007: 30). 

Igualmente, a Japan International Cooperation Agency ou JICA (2012: 66-67) estima 

que a segurança humana é crucial para a realização dos ODMs, fundamentando aliás 

a sua própria estratégia no “freedom from fear” e “freedom from want”, assim como 

nas abordagens “top-down” e “bottom-up” que visam o empoderamento das pessoas e 

das comunidades (“Capacity Development”). 

 

Não obstante os inúmeros progressos98 (MDG Monitor Website; ONU, 2012: 3), 

sendo de aclamar os esforços tanto a nível nacional como da cooperação internacional 

na perseguição das metas99, são desiguais, insuficientes, e os propósitos longe de 

serem atingidos na sua totalidade até 2015, o que apela a uma reestruturação dos 

objectivos no tempo, mas não só (Köhler et al., 2012: 76). 

 

                                                           
97

 Foi adoptada nos dias a seguir pela AGNU (2000) na resolução A/RES/55/2.  
98

 Por exemplo, conseguiu-se reduzir a pobreza extrema de metade “cinco anos antes” da data prevista 
(ONU, 2012: 3). 
99

 São de mencionar duas iniciativas da ONU, lançadas em 2002: o UN Millennium Project, que visa 
determinar um plano de acção para concretizar os ODMs, e a UN Millennium Campaign, para os 
promover (UN Millennium Development Goals Website, “Background”). 

http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/millenniumgoals/
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Quais são as razões da incompleta satisfação das intenções atempadamente, e 

qual é o potencial da segurança humana para aprimorar um plano no futuro? 

 

Um primeiro elemento de resposta radica no facto das disparidades locais não 

terem sido reflectidas nos ODMs, visto que se estabeleceram percentagens idênticas 

para todos, não permitindo salientar o que já se consguiu (em termos de redução da 

pobreza por exemplo) em países cujo caminho até ao cumprimento das metas requer 

esforços maiores do que algures (Corbett, 2012 : 1). Além disso, no que diz respeito à 

erradicação da pobreza, colocou-se o enfoque no “crescimento económico”100, mais 

precisamente no “rendimento”, não permitindo responder à “natureza variável da 

pobreza” e menosprezando “desigualdades” fundadas sobre outros critérios como “a 

idade” (Corbett, 2012: 2).  

Mais, problemas “estruturais”, como “as  desigualdades económicas sistémicas e 

sociais”, não constaram da agenda, bem como tampouco foram levados em conta os 

entraves específicos ao desenvolvimento presentes nas zonas de “conflito” ou nos 

“Estados fracos” (Corbett, 2012 : 1). Nesta ordem de ideias, o UN System Task Team 

on the Post-2015 UN Development Agenda reconheceu a limitação dos ODMs por 

estes verem o desenvolvimento de forma circunscrita, desprezando  “inter-relações 

entre vários [dos seus] aspectos” (UN System Task Team on the Post-2015 UN 

Development Agenda, 2012: 6). Ilustrando a sua asserção pela Primavera Árabe, 

explicou que, contrabalançando os “rápidos progressos para os ODMs”, “muitos 

países da Africa do Norte” enfrentam “desigualdades”, bem como carecem de “direitos 

e liberdades fundamentais”, nomeadamente civis e políticos (UN System Task Team 

on the Post-2015 UN Development Agenda, 2012: 7).  

Mas, além das questões inerentes à definição dos ODMs em si, são de listar 

razões mais contextuais. No que toca ao ambiente de execução dos ODMs, P. Alston 

(2005) alega não ter ocorrido a interacção desejada entre estes e o campo dos direitos 

humanos. Ele denuncia que os actores do desenvolvimento não levaram bastante em 

conta “as dimensões dos direitos humanos” na aplicação dos ODMs a nível nacional, 

na “maioria dos países em desenvolvimento” (Alston, 2005: 826). Inversamente, o 

discurso demasiado idealista, “optimista” dos direitos humanos, tornou-se 

inoperacional (Alston, 2005: 826-827). Olhando a nível mais global, desde o início da 

década passada, as condições alteraram-se101, tendo implicações em termos de 
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 Hannah Corbett (2012: 2) explica que quando não cria emprego (estável) e deixa de lado uma parte da 
população (nas zonas rurais por exemplo), o crescimento económico não leva à esperada redução da 
“malnutrição global”.  
101

 A autora se refere à crise financeira de 2007, ao aumento do preço do petróleo e dos alimentos 
(Corbett, 2012: 1). 
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ameaças102 e traduzindo-se nas características da pobreza103 (Corbett, 2012: 1). Foi 

também o conceito de desenvolvimento que se tornou mais amplo (UN System Task 

Team on the Post-2015 UN Development Agenda, 2012: 6), assim como mudou a sua 

“geografia” (Köhler, 2011: 3; Köhler, Gasper, Jolly e Simane, 2011: 5), evidenciando 

que não basta redefinir a data limite para a ralização dos objectivos, como também o 

própio quadro de implementação. Por outro lado, este novo contexto internacional 

torna a segurança humana, sobretudo o freedom from want, mais relevante do que em 

2000 (Köhler et al., 2011: 13), o que pode inspirar os debates sobre o advir dos ODMs. 

 

Já são várias as propostas publicadas, entre as quais a Declaração de Istambul, 

adoptada a 23 de Março de 2012 no Global Human Development Forum, na qual se 

declarou: “Development must be with and for the people, equitable, inclusive, and 

human rights driven” (Istanbul Declaration: Towards an Equitable and Sustainable 

Future for All, 2012: 1). De enfatizar ainda a importância da “justiça social global”, 

“equidade”, “inclusão e protecção social” (ibid.).  

De maneira geral, a construção da agenda pós-2015 é mais inclusiva do que o 

processo que levou à adopção dos ODMs, satisfazendo as múltiplas vozes, incluindo 

de Estados, que se têm elevado para que os futuros objectivos resultem de um 

processo “participativo que inclua as comunidades locais” e tome em consideração as 

“especificidades de cada país” (Corbett, 2012 : 2; Köhler et al., 2011: 2; High-Level 

Panel on the Post-2015 Development Agenda Website). Concretamente, um “inquérito 

global” intitulado “MY World” dá a possibilidade a qualquer cidadão do mundo 

expressar quais são os seis elementos (numa lista de dezaseis104) aos quais dá 

prioridade (MY World Website, “About MY World”). Mas a participação civil não termina 

aqui, prolongando-se no World We Want 2015 platform, espaço acessível a todos, de 

debates em relação aos temas105 sobre os quais incidem os actuais ODMs (The World 

We Want 2015 Website).  

Em resposta às conclusões da Cimeira Mundial de 2010 sobre os ODMs, em 

Julho de 2012, Ban Ki-moon formou um painel de 27 personalidades para reflectir 

sobre os trabalhos e as propostas apresentadas, incluindo os resultados da iniciativa 

MY World, assim como fazer “recomendações”, logo reunidas num relatório para o 
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 A ONU admitiu num relatório publicado em 2010 que “[p]roblemas novos e antigos ameaçam fazer 
abrandar os avanços, em algumas zonas, ou mesmo anular êxitos já alcançados” (ONU, 2010). 
103

 Para Hannah Corbett (2012: 1), a pobreza mudou na sua “natureza e geografia” (Corbett, 2012: 1). 
104

 Entre os quais: “liberdades políticas”, “acesso a uma boa educação”, preocupação ambiental, etc. (MY 
World Website). 
105

 Como a saúde, a energia, a alimentação, etc. (The World We Want 2015 Website). 

http://www.worldwewant2015.org/
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Secretário-geral em Maio de 2013 (High-Level Panel on the Post-2015 Development 

Agenda Website).  

Já em Setembro de 2011, Ban Ki-moon tinha estabelecido o UN System Task 

Team on the Post-2015 UN Development Agenda para “coordenar as preparações 

depois de 2015” (UN Millennium Development Goals Website, “Beyond 2015”). Num 

paper sobre paz e segurança, o grupo aduziu partir dos três pilares da ONU para unir 

a futura “agenda de desenvolvimento” - que deseja ampla - em torno de três conjuntos 

de objectivos (UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda, 

2012: 1; 8). O primeiro, mais orientado para o freedom from fear - tal como o terceiro, 

tocaria à “paz e segurança”, podendo integrar elementos como a “segurança pessoal e 

a democracia” (ibid.). O segundo pilar seria construído a partir do “desenvolvimento 

socioeconómico sustentável ou humano”, abordando temas orientados sobre o 

freedom from want como: “segurança alimentar”, “saúde, educação, energia e 

ambiente” (UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda, 2012: 

9). Enfim, “os direitos humanos, o Estado de direito e o acesso à justiça” formariam um 

terceiro grupo-chave (ibid.). Nesta estrutura, pelo seu carácter multidimensional, as 

desigualdades seriam uma preocupação transversal, objecto de indicadores - de 

“género” entre outros (ibid.).  

Seguindo o diaporama sobre as proposições para o futuro, em parceria com 

outras organizações, o g7+, criado em 2010 em Timor Leste e constituído por países 

“afectados por conflitos”, pede a inclusão de “peacebuilding goals” (ibid.)106, enquanto 

aplica o seu “New Deal” que promete, entre 2012 e 2015, “utilizar os objectivos de 

consolidação da paz e de reforço do Estado” para concretizar os ODMs (g7+, 2011: 2). 

Partilhando a ideia de H. Corbett107, afirmam que a “fragilidade coloca problemas 

específicos que combinam subdesenvolvimento e conflitos”, sendo responsável pelo 

maior afastamento dos membros das metas dos ODMs em relação aos outros países 

(g7+ Website, “About the g7+”).  

Na futura agenda, será também de frisar o contributo da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (“Rio+20”) que ocorreu em Junho de 

2012 no Brazil (ibid.; “The Future We Want”, 2012: 43). Desta reunião saiu o 

documento The Future We Want, que propôs instituir um grupo de trabalho, 

envolvendo a sociedade civil, para avançar “objectivos de desenvolvimento 

sustentável para consideração e para uma acção aproriada” a expor à AG na sua 68ª 

sessão – a ter lugar em Setembro de 2013 (ibid.). Visando combinar “desenvolvimento 
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 “Challenge[d] the global community and international actors to reform, re-invent and commit to a new 
paradigm of international engagement” (g7+, 2010). 
107

 Referida antes. 

http://www.un.org/millenniumgoals/
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económico”, “social” e sustentabilidade ambiental, as ideias do Rio+20 marcam um 

ponto de encontro com a segurança humana (Köhler et al., 2011: 13). 

Trabalhando sobre as perspectivas pós-2015, é também de referir o envolvimento 

do mundo académico (Köhler, 2011: 3). Em 2011, a Universidade de Oslo organizou 

um seminário sobre o tema seguinte: “The development agenda after the Millennium 

Development Goals - Tackling poverty and injustice post-2015” (ibid.; UiO Website, 

“Center for Development and the Environment”).     

Além do mais, para Köhler et al. (2011: 4), à “primeira geração” de ODMs faltou a 

definição de medidas concretas no âmbito político. Ao visar o ensino primário 

universal108 por exemplo, apontam que, em vez de concentrar os esforços apenas 

sobre aspectos “adicionais” (como a separação das casas de banho consoante o 

género), acrescentaria eficácia partir do “direito à educação” (“presente [em muitas] 

Constituições”), que supõe medidas para garantir o ensino gratuito, tais como a 

“abolição das propinas”, a gratuidade do “material [escolar]”, “do transporte”, etc. 

(ibid.). Daí, aconselham que os futuros objectivos sejam “mais explicitamente 

baseados em direitos”, e que incluam orientações políticas (Köhler et al., 2011: 2; 4). 

Ora, a segurança humana pode responder a estes requisitos (Köhler et al., 2011: 89). 

Mesmo se os ODMs já constituem uma agenda de segurança humana, os autores 

defendem que o conceito guie as discussões pós-2015, bem como sirva para 

“aprofundar a abordagem dos ODMs” (Köhler et al., 2011: 8; 12).  

Nesta perspectiva, Hannah Corbett (2012: 1) sublinha a mais-valia dos “princípios 

de segurança humana”, alvitrando que fundamentem a “estrutura de desenvolvimento 

pós-2015”. A segurança humana faria a ligação entre “todas as áreas dos (...) ODMs” 

permitindo, desta maneira, vislumbrar como “a pobreza económica, a insegurança e 

violência política e pessoal, a degradação ambiental e a exclusão social” influem 

questões de “desenvolvimento humano e bem-estar [a todos os níveis]” (Corbett, 

2012: 1-2; Köhler et al., 2011: 2). Igualmente, juntaria estas duas preocupações109, 

assim como estimularia a formulação de políticas integradas, que “combin[em] 

desenvolvimento humano e sustentável” (Corbett, 2012: 1-2). Por outro lado, a 

segurança humana leva em consideração “percepções subjectivas”, cruciais na óptica 

do desenvolvimento humano, bem como na elaboração de processos de decisão 

participativos (Köhler et al., 2012: 87). Aliás, proporcionaria a participação e o diálogo 

entre a sociedade civil e os “governos”, superando ainda, pelo seu carácter “universal”, 

as perspectivas tradicionais sobre os países, dividos entre Norte e Sul (Köhler et al., 
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 O segundo ODM. 
109

 O “desenvolvimento humano” por um lado e as “percepções subjectivas do bem-estar pessoal e da 
comunidade” do outro (Corbett, 2012: 1). 
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2012: 79; 87), segundo aspectos desenvolvimentistas110, ao tomar em conta as visões 

dos países “do Sul” até agora postas de lado (Corbett, 2012: 2).  

 

Em suma, enquanto “conceito integrador” e “quadro político integrador” (Köhler et 

al., 2011), o contributo que pode trazer a segurança humana à definição do quadro 

pós-2015 não é de desprezar. Como tem sido comentado (The Forum - Society for 

International Development Website: “SID...”, 2010), os ODMS já demonstraram a sua 

capacidade “em mobilizar a comunidade internacional a volta de metas de 

desenvolvimento” (The Forum Society for International Development). Estes 

operacionalizaram a segurança humana, a qual pode constituir a chave na 

concretização da próxima geração de objectivos de desenvolvimento. Com o intuito de 

deliberar sobre a conciliação entre a segurança humana e a preparação do pós-2015, 

instaurou-se um “Special Adviser on Human Security”, afiliado ao Secretário-Geral 

(Köhler et al., 2012: 82), criando um horizonte promissor para a segurança humana no 

panorama pós-2015. 

 

Os ODMs representam um dos exemplos da cooperação internacional em termos 

de segurança humana, várias outras iniciativas sendo de aludir.  

 

IV. Outros exemplos de cooperação internacional em termos de 

segurança humana 

 

Os Friends of Human Security  

 

Em Outubro de 2006, ocorreu “a primeira reunião dos Amigos da Segurança 

Humana” (AGNU, 2010a: 2). O fórum é um exemplo patente da colaboração 

intergovernamental em matéria de segurança humana. “[G]rupo informal[e] flexível”, 

dirigido pelo Japão (HSU, 2009. 60), comprova ser “instrumental” por incentivar o 

debate e o “entendimento sobre o conceito e suas aplicações” (AGNU, 2010a: 2). 

 

O UN Trust Fund for Human Security 

 

Concretizando a proposta feita por Obuchi em 1998, o UN Trust Fund for Human 

Security (UNTFHS111), emergiu em Março de 1999 (Akiyama, 2004: 262; “The United 

                                                           
110

 A distinção entre os países é de facto ainda muito dependente do seu grau de desenvolvimento ou, 
nos termos do IDS (2012: 2), feita com base em “noções estereotipadas”. 
111

 Fundo das Nações Unidas para a Segurança Humana. 
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Trust Trust Fund for Human Security”: 1). É o exemplo perfeito da transposição da 

segurança humana da teoria à prática. As verbas recebidas são investidas em 

projectos realizados por organizações relacionadas ou não à ONU, que dizem respeito 

a questões de segurança humana, “ilustra[ndo] a utilidade [do conceito]” (“Principes 

directeurs...”, 2012: 2), tratando por exemplo da “pobreza, degradação ambiental, 

conflitos”, etc., e em particular do “desenvolvimento das comunidades e recontrução 

pós-conflito” (Akiyama, 2004: 262; Fukushima referido por Atanassova-Cornelis, 2006: 

47; OCHA Website, “UNTFHS Activities Around the World”). Em 2004, o fundo passou 

da autoridade do Office of the UN Controller para o Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs (OCHA), e uma revisão das “diretrizes” do fundo nos anos 2000 

permitiu integrar melhor a segurança humana (“The United Trust Trust Fund for 

Human Security”: 1). Segundo Akiyama (2004: 263), este fundo seria o maior 

estabelecido no seio das NU. O papel do Japão no funcionamento do fundo é 

essencial, já que avalia os projectos das agências das NU antes de serem mandadas 

para aprobação à sede das NU (Akiyama, 2004: 263). Contudo, Akiyama (ibid.) 

afirmou ser necessário reforçar a “coordenação” das agências que intervêm no terreno 

e diversificar as fontes de financiamento do fundo além do Japão. 

 

A Comissão de Segurança Humana  

 

À iniciativa do governo japonês, a Comissão de Segurança Humana (CSH) 

nasceu em Janeiro de 2001 (Akiyama, 2004: 261, Atanassova-Cornelis, 2006: 48). É 

dirigida por Sadako Ogata, antigo Alto Comissário das NU para os Refugiados, e 

Amartya Sen, professor e Prémio Nobel de Economia, incluindo ainda dez comissários 

(Akiyama, 2004: 262; Remacle, 2008: 8).  

O seu objectivo é de contribuir para uma melhor “compreensão do conceito” de 

segurança humana, incentivar a sua utilização, fazendo recomendações sobre a sua 

aplicação concreta em situações de insegurança, assim como “desenvolv[ê-lo] como 

um instrumento operacional para a formulação e implementação política” (Atanassova-

Cornelis, 2006: 48). Para Martin e Owen (2010: 214) a missão atribuída à Comissão é 

sinal da ambiguidade do conceito. 

 

Em 2003, a Comissão publicou um relatório final no qual precisou a sua visão da 

segurança humana e fez uma série de propostas para fomentá-la. A Comissão 

entende que esta visa proteger “o centro vital de todas as vidas humanas de maneira a 

melhorar as liberdades humanas e a realização humana”, as “liberdades 
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fundamentais” (CSH, 2003: 4), incluindo as duas componentes da segurança 

humana112 e a possibilidade de agir por si próprio (CSH, 2003: 10). No relatório, as 

estratégias de “empoderamento”113 e “protecção dos indivíduos” aparecem como 

necessárias para remediar às situações de insegurança (CSH, 2003: 10).  

Esta definição ampla, considerada demasiado vaga por alguns críticos 

(Fukushima referido por Atanassova-Cornelis, 2006: 49; Martin e Owen, 2010: 214), foi 

defendida pela própria CSH. Esta explicou que as necessidades vitais das pessoas e 

das comunidades, que ela considera “à essência da vida”, variam em função “dos 

indivíduos e das sociedades”, não se justificando, de tal forma, estabelecer uma lista 

do que é a segurança humana, que deve permanecer um “conceito dinâmico” (CSH, 

2003: 4). 

Quanto às recomendações feitas no relatório, a CSH propôs em primeiro lugar o 

estabelecimento de um “human security framework para [enfrentar as ameaças] do 

século XXI” (CSH, 2003: 130). Esta também advogou para uma “iniciativa global” que 

colocasse a segurança humana “no topo das agendas locais, nacionais, regionais e 

globais” para “prevenir conflitos”, fomentar os “direitos humanos[,] o desenvolvimento”, 

“proteger e empoderar as pessoas e suas comunidades”, “aprofundar práticas e 

princípios democráticos” (CSH, 2003: 131). A Comissão insistiu em particular para se 

“proteger as pessoas nos conflitos violentos” e “da proliferação de armas”, assistir os 

migrantes, refugiados e deslocados, estabelecer “fundos de transição de segurança 

humana para as situações pós-conflito”, incentivar “o comércio justo para favorecer os 

[mais] pobres”, assim como organizar um “sistema global eficaz e justo dos direitos de 

patentes”, estabelecer “normas mínimas de vida”, dar prioridade ao “acesso universal 

a cuidados de saúde básicos” e “empoderar” as pessoas através de esforços para um 

“ensino básico universal” (CSH, 2003: 133-142). Ainda se alvitrou a criação de um 

núcleo que permitisse juntar tanto os actores, como as iniciativas em termos de 

segurança humana, numa “aliança global” (CSH, 2003: 142-143). Outra proposta da 

CSH consiste no estabelecimento de um Human Security Framework, “baseado na 

‘protecção e no empoderamento’ das pessoas” (HSU, 2009: 2), evidenciando como a 

segurança humana combina diversas perspectivas. De facto, enquanto a protecção 

supõe uma “abordagem ‘top-down’, com os Estados tendo a primeira 

responsabilidade”, o “empoderamento” demanda uma “abordagem ‘bottum-up’”, já que 

as pessoas são os próprios “actores e participantes para definir e implementar as suas 

liberdades vitais” (ibid.). 
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 freedom from fear, freedom from want, e “freedom to take action on one’s own behalf” (CSH, 2003: 10). 
113

 A questão do empoderamento é um elemento essencial para a CSH, que considera imprescindível 
reconhecer as capacidades das pessoas e comunidades, permitir-lhes serem os protagonistas da sua 
própria segurança e responderem às suas necessidades (Atanassova-Cornelis, 2006: 49; CSH, 2003: 4).  
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O impacto do relatório foi relevante na medida em que a seguir a sua publicação, 

multiplicaram-se as referências feitas ao conceito por parte de agências das NU, 

nomeadamente pela OCHA (Remacle, 2008: 8). As recomendações da CSH também 

levaram à criação do Advisory Board of Human Security (ABHS), cuja tarefa é de 

promover a segurança humana e “aconselhar o Secretário-Geral [da ONU] sobre a 

gestão do UNTFHS” (HSU, 2009: 1; Remacle, 2008: 8). Com efeito, inicial e 

essencialmente, o UNTFHS encaminhava os fundos para projectos de 

desenvolvimento, por falta de “uma estrutura conceptual” (HSU, 2009: 1). Assim, o 

ABHS, reunido pela primeira vez a 16 de Setembro de 2003, redefiniu as prioridades 

do UNTFHS de acordo com o relatório final da CSH (HSU, 2009: 1; UNHCR Website, 

“UNTFHS”). O ABHS também aconselha o Secretário-Geral para melhorar “o impacto 

dos projectos e actividades” financiadas pelo UNTFHS, “promover e difundir o conceito 

de segurança humana [,] aprofundar o seu entendimento e aceitação no mundo” 

(OCHA Website, “Advisory Board on Human Security”). Para melhorar a gestão e 

simplificar o funcionamento do fundo, o ABHS requisitou “medidas necessárias”, que 

levaram à criação da Human Security Unit (HSU) ou Unidade de Segurança Humana, 

em Maio de 2004, sob a égide da OCHA (HSU, 2009: 1; OCHA Website, “Advisory 

Board on Human Security”).     

Não obstante os efeitos positivos, o relatório recebeu várias críticas, até de 

pessoas entusiasmadas por este e pela segurança humana. Num documento intitulado 

“The policy implications of the Commission on human security’s report”, Nancy Birdsall 

comenta que o “brilhante” relatório foi escrito “por” e “para idealistas”, revelando-se 

“frustrante” por suas “ideias revolucionárias” dificultarem a sua exibição “aos cínicos” e 

operacionalização (Brookings Institution, 2003a: 9).  

 

A Human Security Unit 

 

O objectivo deste organismo é de “colocar a segurança humana [no centro] das 

actividades [da ONU]” (Global Governance Watch Website, “United Nations...”; HSU, 

2009: 1). O programa de actividades da HSU em 2009 (HSU, 2009: 4) salientou que 

esta não só ergue a segurança humana a nível conceitual, como também em termos 

práticos. Em 2009, a HSU apresentou o Human Security in Theory and Practice: 

Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for 

Human Security, que serve de guia para a implementação de projectos de segurança 

humana (“The United Trust Trust Fund for Human Security”: 2). Desde 2010, a HSU 



61 
 

também organiza “regional training workshops”, que já permitiram “UN Country Teams 

to gain a better understanding of the human security approach and its application to 

complex situations of insecurities” (ibid.). 

 

O Human Security Network  

 

Em maio de 1998, Lloyd Axworthy e o seu homólogo norueguês Knut Vollebaek, 

assinaram “a Canada-Norway Partnership for Action: The Lysøen114 Declaration” 

(Small, 2001: 231), o primeiro “acordo oficial bilateral negociado pelo Canadá” em que 

aparece a segurança humana115 (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 247; Small, 2001: 

233). Na base desta iniciativa, está uma vontade comum de se obter o mesmo 

sucesso da campanha que levou ao Tratado de Ottawa, noutros âmbitos (Norway, the 

official site in Canada, “Initiatives..”; Small, 2001: 231). Axworthy queria 

nomeadamente aproveitar aquela “temporária aliança de Estados” a favor de uma 

agenda de segurança humana (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 249). Atrás desta 

declaração, o Canadá ambicionava lançar os alicerces para se criar um grupo H8, 

“Humanitarian Eight” à semelhança do G8, mas com uma agenda diferente, centrada 

na segurança humana (Small, 2001: 233). Nesta ideia, os dois líderes declararam:  

 

“É claro que precisamos de aumentar os esforços para reforçar o direito internacional 

humanitário a fim de melhorar a segurança dos indivíduos. Não se poderia haver 

melhor altura para levar adiante uma agenda humanitária comum. (...) Um mundo 

humano é um mundo seguro” (Axworhty e Vollebaek, 1998). 

 

A declaração apontou objectivos comuns às duas partes, tais como “melhorar a 

segurança humana”, “promover os direitos humanos”, mas também a criação de uma 

“estrutura de cooperação” através da organização de reuniões entre os dois países e 

entre ministros, assim como o estabelecimento de uma agenda de acção sobre temas 

como o trabalho das crianças, com vista a mais colaboração (Small, 2001: 232). Para 

Michael Small (2001: 233), era a primeira vez que se criava uma agenda de segurança 

humana. 

Esta iniciativa bilateral deu lugar ao Human Security Network (HSN), lançado a 20 

de Maio de 1999, em Bergen, na Noruega, reunindo um grupo de países partilhando o 

desejo de incentivar a intervenção a nível internacional no âmbito da segurança 
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 Nome de uma ilha norueguesa onde a ideia foi lançada (Norway, the official site in Canada, 
“Embassy...”). 
115

 O documento visava reforçar a cooperação entre os dois países, e apelava nomeadamente a uma 
“acção conjunta na área da segurança humana” (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 247). 
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humana; a presidência é anual, por um dos Estados membros116 (Bookmiller e 

Bookmiller, 2010: 248; 252). O nome escolhido destaca “a natureza compreensiva117 

(...) da participação (governos e ONGs)118 e da agenda” (Small, 2001: 234). No 

entanto, Michael Small (2001: 234) denuncia não existir um “critério de participação” 

(geográfico, económico ou baseado num compromisso sobre um objectivo comum), 

reduzindo, desta maneira, a agenda aos interesses particulares dos ministros 

envolvidos (Small, 2001: 235). Contudo, é possível contradizer esta crítica, já que a 

selecção dos países119 não foi ao acaso. De facto, em preparação ao HSN, Axworthy 

organizou reuniões de países, tendo em conta a posição dos Estados sobre o tratado 

das minas terrestres anti-pessoais e o TPI120 (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 250). 

Além do mais, todos os membros partilham um objectivo comum, o de “identificar 

áreas concretas para uma acção colectiva na área da segurança humana”, bem como 

se comprometem “em promover o respeito dos direitos humanos e do direito 

internacional humanitário”, “reforçar o Estado de direito e a boa governação” e 

fomentar uma “cultura da paz” (Norway, the official site in Canada, “Embassy...”). L. 

Axworthy também prestou atenção em reunir Estados de vários continentes (para 

haver um “cross-regional balance”) (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 251). Também se 

pode defender que um critério com base geográfica ou económica poderia reduzir a 

variedade de iniciativas, embora o consenso seja talvez mais fácil de conseguir. Mas, 

o funcionamento121 do HSN permite que interesses diversos de igual peso sejam 

colocados na mesa, dando oportunidade a países com menos voz no palco mundial 

fazer valer as suas ideias. Apesar das divergências internas e da sua perda de 

relevância na cena internacional hoje, apelando aliás para ainda mais abertura em 

termos de adesão (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 265), o HSN já mostrou sucesso e 

efectividade nas suas acções. No seu relatório de 2010 sobre a segurança humana, 

Ban Ki-moon (AGNU, 2010a: 2) realçou o papel crucial do HSN, que alimenta “o valor 

adicionado” da segurança humana por se debruçar sobre “desafios globais comuns”, 

casos concretos de segurança humana. Todavia, existem alguns limites.  

No que diz por exemplo respeito aos compromissos feitos pelo HSN para se 

regular as armas ligeiras, Werthes e Bosold (2006: 30-32) mostram como membros do 
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 O país em questão se pronuncia então em nome do HSN, nos diversos fóruns internacionais por 
exemplo e lidera as iniciativas (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 252). 
117

 “open-minded” (Small, 2001: 234).   
118

 O HSN inclui a cooperação com actores da sociedade civil (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 51). 
119

 Tem actualmente doze membros : o Canadá, a Noruega, a Austria, a Irlânda, o Mali, a Tailândia, o 
Chile, o Costa Rica, a Suiça, a Jordânia, a Grécia, a Slovénia - mais a África do Sul como observador 
(Bookmiller e Bookmiller, 2010: 248; Ministry of Foreign Affairs, Republic of Slovenia Website). 
120

 Por exemplo, a rejeição da Convenção pela Coreia do Sul afastou-a de qualquer participação 
(Bookmiller e Bookmiller, 2010: 250-51). 
121

 O sistema de liderança, em que o país que preside define as linhas directivas do HSN durante o 
mandato de um ano, garante isso.   
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HSN, Suiça, Austria, Canadá e Noruega em particular, não adequam a acção aos 

discursos, apelando ao controlo destas armas enquanto permanecem implicados no 

seu tráfico. “Às vezes a imagem (…) é de longe mais impressionante do que o 

conteúdo real” (Werthes e Bosold, 2006: 32). 

Se, como o defendem Bookmiller e Bookmiller (2010: 248), o HSN perdeu 

importância aos olhos do Canadá122, que até terá pensado sair do organismo, é na 

evolução do HSN, dos seus membros, e não apenas no contexto político interno do 

Canadá, que se encontra a principal razão deste declínio (ibid.). Bookmiller e 

Bookmiller (2010: 263) explicam em primeiro lugar, que as ideias “revolucionárias” que 

levaram à criação e ao “sucesso” do HSN, vulgarizaram-se ao longo dos anos, 

fazendo “parte do léxico diplomático diário” - como a R2P -, perdendo utilidade, 

nomeadamente face à evolução das NU nestas áreas (ibid.). Além disso, o HSN 

nasceu e desenvolveu-se com personalidades que partilhavam as mesmas ideias e 

ambições em termos de segurança humana (ibid.). Contudo, a partir dos anos 2000, 

novos governos foram eleitos e, com eles, mudou o rumo das ideologias dirigentes dos 

Estados (e, portanto, dos participantes ao HSN), sendo estes menos empenhados no 

trabalho com o HSN (ibid.). Assim, a presidência austríaca do HSN em 2002 

evidenciou discrepâncias entre os membros (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 257). 

Durante o seu mandato, a ministra dos negócios estrangeiros da Austria, Benita 

Ferrero-Waldner, fez da “educação aos direitos humanos” uma prioridade do HSN, 

ignorando a objecção de Graham123 que não percebia o vínculo com a segurança 

humana (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 257). Além do mais, apesar da vontade inicial 

de diversificar geograficamente os membros, o HSN não é representativo em termos 

populacionais, tendo por exemplo mais membros europeus do que africanos ou 

asiáticos (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 264). Os autores (ibid.) recomendam uma 

maior flexibilidade na adesão ao HSN, permitindo aos países juntarem-se ao HSN em 

função dos assuntos abordados em determinado período, sendo impossível “prioritizar 

[o mesmo] (...) muito tempo”. Enfim, o alargamento do conteúdo dado à segurança 

humana pelo HSN não conveio a todos os membros, sendo nomeadamente alvo das 

críticas dos holandeses (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 265). 

Neste contexto e olhando para o progressivo distancionamento dos membros em 

relação ao HSN, levanta-se a questão de qual será o futuro deste. Embora seja ainda 

activo, vários autores notam o seu declínio, em particular a seguir os atentados do 11 

de Setembro de 2001 (Hataley e Nossal, 2004: 7). É verdade que o HSN perdeu o 

peso que tinha na diplomacia canadiana, afastamento comum a vários membros, que 
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 Ver a parte do Canadá. 
123

 O ministro dos negócios estrangeiros do Canadá. 
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acham o “forum (...) menos instrumental” do que antes124 (Bookmiller e Bookmiller, 

2010: 262). Não obstante, os seus membros continuam “importantes parceiros”, 

empenhados na segurança humana e nos “temas da agenda do HSN”, como o 

diplomata norueguês Endresen revelou aos autores Bookmiller e Bookmiller ser o caso 

do seu país (ibid.). “Muitos decisores políticos e diplomatas” guardam confiança no 

futuro do HSN, e a Costa Rica fez por exemplo da “revitalização do network” a missão 

da sua presidência em 2009 (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 265).  

 

Parliamentarians for Global Action 

Em 2006, no decurso da primeira sessão do forum parlamentar anual do 

Parliamentarians for Global Action (PGA125) em Tóquio, dedicou-se um panel à 

segurança humana e aos desafios que os parlamentares enfrentam no século XXI. 

Neste contexto, o deputado europeu V. Prodi fez um discurso em que frisou o papel 

destes na promoção da agenda de segurança humana, passando pela defesa dos 

direitos humanos e pela formulação de legislações que “reforce[m] as instituições e 

funções estatais”, nomeadamente no que diz respeito aos poderes judicial e legislativo 

como contra-pesos do poder executivo, reforçando o “primado de direito” e 

contribuindo desta maneira à criação de uma ordem internacional baseada neste 

princípio (Prodi, 2006: 2-3). Prodi recomendou o particular envolvimento do PGA na 

segurança energética, esperando ainda o contributo do grupo para os ODMs (Prodi, 

2006: 3). 

 

Estas múltiplas iniciativas tornam explícita a cooperação em prol da promoção da 

segurança humana a nível internacional. Olhando para as “agendas e os debates 

políticos no seio de organizações regionais intergovernamentais”, parece igualmente 

inegável a operacionalização do conceito a nível regional (AGNU, 2010a: 2).  
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 O ponto culminante desta situação foi a saída da Holanda em 2007 (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 
262). 
125

 O Parliamentarians for Global Action foi instaurado no final dos anos 1970 nos Estados Unidos, 
contando cerca de 1000 membros de 120 parlamentos no mundo que actuam para a promoção da paz, 
do Estado de direito, do desenvolvimento e outros temas afins (PGA Website). Em 1980, eles lançaram o 
fórum parlamentar anual para fomentar o papel dos deputados na política internacional, organizando um 
forum em cada assembleia da Assembleia Geral da ONU, fóruns organizados internacionalmente desde 
2000 (ibid.). Ao dialogar com outros parlamentares não membros, governos, ONG’s e outras entidades, 
têm visibilidade e conseguem resultados na promoção dos seus valores e objectivos (ibid.). 
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V. A segurança humana nas organizações regionais 

intergovernamentais 

 

A. A Organização dos Estados Americanos 

A Organização dos Estados Americanos (OEA) incorporou o conceito de 

segurança humana na Declaração sobre Segurança nas Américas de 2003 (AGNU, 

2010a: 5; Juntunen, 2011: 62), mencionando o conceito explicitamente e 

fundamentando a segurança na sua “dimensão humana”126 (OEA, 2003). Neste 

documento, os Estados dizem-se afectados por uma série de ameaças entre as quais 

introduzem “a pobreza extrema e a exclusão social”, “os desastres naturais e os de 

origem humana”, e reconhecem a necessária cooperação e adaptação do conceito de 

segurança face a estas novas ameaças127 (OEA, 2003). Também fundamentam a 

segurança tendo em conta a sua “dimensão humana” (OEA, 2003). 

B. A União Africana  

Quanto à União Africana (UA), adoptou a segurança humana no African Union 

Non-Aggression And Common Defence Pact (AGNU, 2010a: 5; UA, 2005: 5). Define-a 

como a “satisfação das necessidades básicas” das pessoas, o que supõe  

 

“a criação de condições sociais, económicas, políticas, ambientais e culturais 

necessárias para a sobrevivência e dignidade do indivíduo, a protecção e respeito 

dos seus direitos humanos, a boa governação e a garantia para cada indivíduo das 

oportunidades e escolhas para o seu pleno desenvolvimento” (UA, 2005: 5). 

O carácter inédito do documento é que este considera como “agressão” “o uso 

intencional da força armada ou de qualquer outro acto hostil por um Estado, um grupo 

de Estados, uma organização de Estados ou actor[es] não estat[ais] ou por qualquer 

entidade estrangeira ou externa”, dirigido de maneira igual “contra a soberania, 

independência política, integridade territorial e segurança humana da população dos 

Estados” signatários do Pacto, negando deste modo a CNU ou o Acto Constitutivo da 

UA (UA, 2005: 2-3). A UA terá recebido os “temas de segurança humana como 

herança do Movimento Pan-africano e da Organização da Unidade Africana” 

(Juntunen, 2011: 62). Contudo, a segurança humana não está acolhida de braços 

abertos na África toda, sendo que algumas “elites” receiam que esta “coloque o seu 
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 Declara: “o fundamento e razão de ser da segurança são a proteção da pessoa humana” (OEA, 2003). 
127

 Ver o segundo ponto da Declaração intitulado “Valores compartilhados e enfoques comuns” (OEA, 
2003). 
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poder em perigo” (ibid.), e que é vista como representando os “interesses” ocidentais 

antes dos africanos (Tieku, 2007, referido por Juntunen, 2011: 62).  

 

C. A União Europeia  

Entre os vários projectos europeus, Glasius e Kaldor (2005: 79) afirmam que a 

estratégia de segurança humana (da UE) dimana daquele que concebe a União como 

um espaço “cosmopólito”, em que os Estados condicionam parte da sua soberania, 

exercida através de instituições supra-nacionais e constrangida pelo respeito de 

normas comunitárias128. Segundo Manners, citado por Martin (2007: 4), a UE pode ser 

considerada um “poder normativo” por fundamentar a sua política externa em “normas” 

e valores (como a defesa dos direitos humanos e da democracia), que ela promove na 

cena internacional, que lhe dão identidade e a diferenciam dos outros actores nas 

relações internacionais (Martin, 2007: 5; 13). Ora, essa identidade europeia é ligada ao 

multilateralismo e aos direitos humanos, inserindo-se a segurança humana no 

prolongamento destes princípios reconhecidos e incluídos em diversos tratados, sendo 

ainda “uma extensão dos métodos internos de integração” (Glasius e Kaldor, 2005: 79-

80). Para o Grupo de Estudo de Segurança Humana ou GESH (2007: 8), a segurança 

humana relaciona-se com a concepção que os europeus têm da “segurança externa” 

da União, determinando as linhas para “intervenção e envolvimento externo”, sendo 

desta maneira um factor para uma “identidade e cultura de segurança comum”. Vários 

são os autores que sublinham a importância para a UE em definir “uma nova 

narrativa”129, pois argumenta-se que uma “narrativa estratégica” permitir-lhe-ia 

promover os seus interesses e objectivos, proporcionando-lhe “identificação e 

legitimação” (Martin, 2007: 8-10). Neste sentido, a Estratégia Europeia de Segurança 

(EES) precisou a identidade da UE em termos de política externa, embora apresente 

lacunas sobre os sítios, as razões e os critérios das intervenções da UE fora do seu 

território (Martin, 2007: 12).  

 

É daí que remontam os primeiros passos da UE em matéria de segurança 

humana, aquando da definição da EES em 2003. Apesar de não mencionar 

formalmente a segurança humana, esta desenhou uma nova política europeia de 
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 Ao contrário, a visão da UE como um “super-poder”, cuja política de defesa seria calcada sobre o 
modelo dos EUA, entra em contradicção com a segurança humana (Glasius e Kaldor, 2005: 79-80). 
129

 “A central mechanism for influencing discourse and constructing identity is ‘narration’. (…) Narratives 
can be individual and/or collective stories which reveal someone’s experiences; they communicate human 
knowledge, sensations of or reactions to events and the social environment, and they also help to enact 
and produce shifts in that environment” (Martin, 2007: 8).  
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segurança, a qual fica doravante correlada com a questão do desenvolvimento130, com 

particular enfoque no “multilateralismo efectivo” (UE, 2003: 2; Martin e Owen, 2010: 

216, Xavier, 2010: 76). Evoca nomeadamente a “pobreza e doença” como causas de 

inseguranças (UE, 2003: 2; Xavier, 2010:  77). A EES suscitou a produção de 

trabalhos que deram relevância à segurança humana: trata-se de dois textos 

académicos sobre a segurança humana (os relatórios de Barcelona e Madrid), e um 

relatório de 2008 de execução da EES (Xavier: 7-8).  

 

Sem precisão sobre “o modo como a União e as Instituições Comunitárias podiam 

implementar a estratégia no sentido de explorar todas as possibilidades da SH para a 

política europeia” (Xavier: 9), no ano seguinte à EES, treze investigadores131, peritos 

europeus sobre questões de segurança e defesa, redigiram um texto conhecido por 

“Relatório de Barcelona” (Xavier, 2010: 78). Este foi apresentado a 15 de Setembro de 

2004, a Javier Solana, então Alto Representante para a Política Externa e de 

Segurança Comum (PESC), e intitulado “Uma Doutrina de Segurança Humana para a 

Europa” (ibid.). O espírito do documento ficou resumido na sua frase conclusiva: “O 

papel mais apropriado para a Europa no século vinte e um seria de promover a 

segurança humana” (GECDA, 2004: 26). Segundo os autores, a segurança humana 

não se resume a puro “idealismo”, como se percebe também o seu realismo (GECDA, 

2004: 6).  

Nunca adoptada oficialmente, esta doutrina representa, todavia, um documento 

único em que a UE assume claramente a sua responsabilidade para agir de maneira 

autónoma, fora do seu espaço geográfico132 (Liotta e Owen, 2006: 48). Estabeleceu as 

condições para a UE ter um papel relevante em matéria de segurança internacional 

(GECDA, 2004: 3). Afiguraram-se três tipos de argumentos em prol de uma agenda 

europeia de segurança humana. Em primeiro lugar, participar da “dignidade e 

segurança” dos indivíduos e das comunidades é uma questão moral, já que 

partilhamos uma “humanidade comum” (Kaldor e Glasius: 15; Kotsopoulos, 2006: 13). 

O relatório diz assim: “Os seres humanos têm o direito de viver com dignidade e 

segurança, e uma obrigação concomitante de ajudar-se uns aos outros quando esta 

segurança está ameaçada” (GECDA, 2004: 5). Ademais, no plano jurídico, a UE 
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 “A segurança é uma condição necessária do desenvolvimento” (UE, 2003: 2). 
131

 Os investigadores constituem o Grupo de Estudos sobre as Capacidades de Defesa da Europa 
(Martin, 2007: 13). Nesta tese, utiliza-se o acrónimo GECDA para designar tal grupo. 
132

 “A human security approach for the European Union means that it should contribute to the protection of 
every individual human being and not only on the defence of the Union’s borders, as was the security 
approach of nation-states” (Grupo de Estudos sobre as Capacidades de Defesa da Europa, 2004: 5). 
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reconheceu e ratificou a CNU133 e outros tratados que consagram o “respeito  

universal dos direitos humanos” (Kotsopoulos, 2006: 13) tendo, consequentemente, a 

obrigação de agir de acordo com estes princípios134 (GECDA, 2004: 5; Kaldor e 

Glasius: 16). Finalmente, a UE serviria os seus próprios interesses pelo facto da 

insegurança de uns constituir uma ameaça para todos135 (Kaldor e Glasius: 16; 

Kotsopoulos, 2006: 13). Numa conferência em Viena, em Juho de 2005, Benita 

Ferrero-Waldner, fez um discurso, intitulado “Human rights, security and development 

in a globalised world”, em que declarou: “Se não consolidarmos a segurança humana 

e ajudarmos os nossos parceiros a [fazer reformas], nós proprios acabaremos por 

importar instabilidade” (Kotsopoulos, 2006: 13)136. Além do mais, o GECDA (2004: 6) 

tenciona resolver a insegurança pela eliminação das suas causas.  

 

Para Xavier (: 10), essa doutrina visa a “libertação dos indivíduos em relação às 

inseguranças básicas originadas pelas violações dos Direitos Humanos”, actuando a 

três níveis interligados. Ao primeiro nível, um conjunto de sete princípios-chave 

delimitam os objectivos e os meios137 para se implementar uma política de segurança 

humana (ibid.). Em primeiro lugar, deve-se dar “primazia [a]os direitos humanos”, 

elemento que, segundo o grupo, faz a diferença entre a segurança humana e a 

segurança tradicional (GECDA, 2004: 10). Logo, fomentar a existência de 

“autoridade[s] política[s] legítima[s] capaz[es] de apoiar a segurança humana” constitui 

o “objectivo central de uma estratégia de segurança humana”, supondo que a própria 

UE disponha de uma “autoridade política clara sobre o comando e controlo das [suas] 

missões” (GECDA, 2004: 11). Além de um “multilateralismo”, baseado na cooperação 

com as “instituições internacionais” e “organizações regionais”, no respeito das 

“normas” e na “coordenação”, o grupo ainda realçou a relevância de uma abordagem 

“bottom-up” (GECDA, 2004: 12-13). Com efeito, o contacto directo com as pessoas na 

base permite não só prevenir situações iminentes de insegurança, obter indicações 

das medidas mais propensas de resultar, como também garantir que haja um 
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  Nos seus artigos 55 e 56, a carta das Nações Unidas compromete os membros das NU na resolução 
dos problemas socioeconómicos, “de saúde pública”, e no “respeito universal e efectivo dos direitos 
humanos e da sliberdades fundamentais para todos” (CNU: 1945: 16).  
134

 O Grupo de Estudo das Capacidades de Defesa da Europa (2004: 5), apresentou este argumento por 
considerar a segurança humana como uma “categoria mais estreita dos direitos humanos”. Mas pode-se 
defender que seja qual for a concepção da segurança humana que se adopta, existe uma relação entre 
esta e os direitos humanos, que justifica uma acção para se promover a segurança humana. 
135

 Onde há insegurança, criam-se condições propensas à “economia criminal”, ao tráfico de armas, a 
comportamentos criminais, terroristas e outras ameaças que se alastram além da zona em questão 
(GECDA, 2004: 5; Kaldor, citado por Liotta e Owen, 2006: 48). 
136

 Contudo, a avaliação da responsabilidade de agir da UE, relacionando a sua segurança com situações 
de insegurança noutras zonas, pode levantar dúvidas quanto à legitimidade de intervir (Liotta e Owen, 
2006: 48), mas o relatório de Madrid respondeu a esta questão, como será visto mais adiante. 
137

 As “capacidades humanas, culturais, tecnológicas, legais e organizacionais” necessárias à 
concretização das finalidades procuradas (Xavier: 10). 
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compromisso para com as populações locais em agir no caso de necessidade, 

resultando muitas crises de uma “falta de vontade” política (GECDA, 2004: 13-14). 

Aliás, os autores do relatório recordaram que é primordial focar no nível “regional” em 

vez de nacional, para mais efectividade e eficácia no terreno (GECDA, 2004: 14-15). 

Enfim, preconizou-se utilizar “instrumentos legais” e um “uso apropriado da força” 

(GECDA, 2004: 15-16).  

A nível das “capacidades” de implementação, o grupo propôs a criação de uma 

“Força de Resposta de Segurança Humana”, composta por “15 000 membros”, 

divididos entre militares e civis138 oriundos de diversas áreas - humanitária, do 

desenvolvimento, dos direitos humanos, médicos, etc. (GECDA, 2004: 17-20; Liotta e 

Owen, 2006: 49; Martin e Owen, 2010: 217; Xavier: 10). O pessoal seria 

“disponibilizad[o] pelos Estados membros”, bem como criar-se-ia um “Serviço 

Voluntário de Segurança Humana” (GECDA, 2004: 19; Liotta e Owen, 2006: 49).  

No último nível, o relatório aconselhou que a UE aja enquanto “promotor de 

normas” e participe da criação de um quadro de normas jurídicas, servindo de base 

legal para o seu papel securitário, especialmente fora do seu território (GECDA, 2004: 

20-22; Martin e Owen, 2010: 217), permitindo-lhe “regul[ar] as decisões da intervenção 

e coorden[ar] as operações no terreno” (Xavier: 10). 

 

Reflectindo sobre o relatório na sua globalidade, Martin e Owen (2010: 217) põem 

em relevo que os redactores optaram pela definição extensa da segurança humana da 

CSH porém, o mandato correspondente que estes desenharam não foi tão ambicioso, 

focando o tema da segurança sobre as “necessidades das pessoas em severa 

insegurança” (GECDA, 2004: 2; 6). Em relação ao primeiro aspecto, no entanto, as 

ameaças abordadas explicitamente dizem essencialmente respeito ao freedom from 

fear139, expondo nomeadamente os cinco tipos de ameaças presentes na EES, a 

saber: “o terrorismo, a proliferação de armas de destruição maciça, os conflitos 

regionais, os estados falhados e o crime organizado” (GECDA, 2004: 3). Apesar de 

mencionar “razões naturais, como terramotos ou doença[s]”, o relatório considera, logo 

na sua introdução, os “conflitos em que os civis são visados deliberadamente” como a 

principal causa de insegurança (GECDA, 2004: 2). Não obstante, este encara uma 

eventual intervenção em casos extremos de “ameaças não-violentas, incorporando 

deste modo aspectos da [definição] mais ampla da segurança humana” (Liotta e 
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 Pelo menos um terço seria composto de “polícias e especialistas civis” (Grupo de Estudos sobre as 
Capacidades de Defesa da Europa, 2004: 18).  
139

 Mas a insegurança alimentar, factor de pobreza, constitui também uma preocupação de segurança 
que pode levar à violência e alastrar-se a outros países, além do dever moral de velar por uma vida com 
dignidade para todos. 
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Owen, 2006: 49). Por outro lado, Liotta e Owen (2006: 50) criticam que a doutrina não 

tenha esclareido “factores pragmáticos” como a protecção dos próprios civis 

mandados em missões, ou “desafios estratégicos” como o “planeamento de longo-

prazo”. 

Para Kotsopoulos (2006: 15), a agenda de segurança humana apresentada está 

ao alcance da UE, que tem os meios e as capacidades para concretizá-la, contudo, 

explica a falta de aplicação da doutrina por várias razões inerentes a esta 

(Kotsopoulos, 2006: 12). De facto, esta partia do princípio que o Tratado Constitucional 

europeu seria comumente aceite140, servindo de base para uma mudança estrutural da 

política externa, o que tornaria, segundo o autor, inevitável implementar a tal doutrina 

de segurança humana141 (ibid.).  

Por outro lado, a própria doutrina denegriu vários aspectos estruturais da UE que 

condicionam a implementação da política externa, tornando por exemplo dificilemente 

realizável a criação de uma força de resposta, que requeria o acordo de todos os 

membros da UE, o que os “[obrigaria a aceitar] o princípio de que a segurança interna 

e externa não são separáveis” (Kotsopoulos, 2006: 13). 

 

Apresentado a 8 de Novembro de 2007, o Relatório de Madrid, “A European way 

of security”, resultado dos trabalhos do Grupo de Estudo de Segurança Humana 

(GESH), “ve[io] reforçar o relatório anterior, “fazer um balanço das propostas então 

avançadas” (Xavier: 11), e desenvolver o conceito de segurança humana de maneira 

mais pormenorizada (Martin e Owen, 2010: 217). O seu carácter inédito deriva da 

resposta dada às críticas sobre a utilidade do conceito e da reflexão  

“sobre as lições das missões PESC/PESD
142

 que a UE tem vindo a conduzir desde 

2003 e o modo como a União pode responder aos desafios da coerência, efetividade 

e visibilidade dessas mesmas missões” (Xavier: 11). 

Os redactores do documento aprovaram a segurança humana na sua definição 

mais alargada, concepção que possibilita dar “coerência” na concretização da EES 

(GESH, 2007: 3). Estes relembraram não só os princípios do precedente relatório, 
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 No entanto, revelaram-se resistências em França, na Holanda e na Irlânda, onde o Tratado foi 
rejeitado por referendo nos três países, respectivamente em Maio, Junho de 2005 e Junho de 2008.  
141

 O tratado previa nomeadamente instaurar um ministro europeu dos negócios estrangeiros (ibid.). 
Contudo, o Tratado de Lisboa, assinado em 2007, e em vigor a 1 de Dezembro de 2009, retoma muitos 
temas idênticos, instaurando nomeadamente um Alto Represantante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política Exterrna. Neste sentido, o novo Tratado suscitou esperança, Sira e Gräns (2009: 
5) realçando o ensejo para a segurança humana desenvolver-se na UE. 
142

 A Política Europeia de Segurança e Defesa (PESD), adoptada no final da década de 1990, é o 
instrumento da Política Externa de Segurança Comum (PESC) da UE estabelecida em 1992 pelo Tratado 
de Maastricht (Driver, 2010:138; Représentation permanente de la France auprès de l’Union Européenne 
Website, “Qu’est-ce que la PSDC ?”). Com o Tratado de Lisboa, a PESD tornou-se a Política de 
Segurança e Defesa Comum (PSDC) em 2009 (ibid.). 
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como também reafirmaram que “a segurança humana é a estratégia de segurança 

mais apropriada para a União Europeia” (GESH, 2007: 3-5; 8-10; Xavier: 11), de tal 

forma que procuraram institucionalizá-la dentro da PESD (Martin e Owen, 2010: 217), 

propondo a redacção de uma “declaração ou protocolo para [promovê-la neste 

âmbito]” (Xavier: 11).  

O Grupo de Estudo ainda procurou replicar os juízos negativos suscitados pelo 

relatório de Barcelona. Cruzando-se com as habituais críticas à segurança humana, foi 

em primeiro lugar o conceito em si que tinha sido posto em causa (GESH, 2007: 10). 

Por um lado, alguns receiaram que este encarne uma forma de “neo-imperialismo” ou 

justifique um “novo militarismo europeu” (ibid.). Ao contrário, outros estimaram-no 

demasiado “brando”. Respondendo a estas considerações, o GESH sugeriu que a UE 

ampare uma “hard security policy”, que inclua o recurso à força (ibid.). Contudo, tal 

não poderia ser confundido como um pretexto intervencionista, na medida em que as 

“operações de Segurança Humana” teriam um “quadro multilateral” e que o uso da 

força militar seria limitado a casos e objectivos específicos143 (ibid.).  

Por outro lado, foi questionada, essencialmente por parte das “elites oficiais”, a 

pertinência do conceito para a União, quer argumentando-se que a segurança humana 

já era posta em prática sem esse nome, quer que era “demasiado (...) ambiciosa” e 

como tal, “não operacional” (ibid.). Ora, se esta corresponde de facto a actividades já 

empreendidas (e.g. no âmbito da “prevenção de conflitos”), vai ainda mais longe144, 

levando para o debate um conjunto de temas como a “responsabilidade de proteger” e 

o “multilateralismo efectivo” (ibid.). Resumindo, a segurança humana sendo “mais 

realista” em termos operacionais do que a segurança tradicional, pela complexidade 

das crises multidimensionais, adoptá-la coordenaria e tornaria mais coesas as políticas 

da UE (GESH, 2007: 11). Poderia até ser a única solução para o “security gap”, face à 

aparente ineficácia das “abordagens militar convencional” em locais como no “Iraque 

ou no Afeganistão” (Kaldor, Martin e Selchow, 2007: 288). 

 

Da análise145 de várias missões da UE no estrangeiro, o GESH (2007: 19) conclui 

que a segurança humana deveria estar presente de maneira mais sistemática e os 

mandatos menos limitados, o que tinha por exemplo minimizado o impacto da 
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 Reserva-se o emprego da força militar para “proteger os civis, criar as bases do Estado de direito, e 
prender os que violam o direito” (GESH, 2007: 10). 
144

 Quanto à prevenção de conflitos por exemplo, não considera apenas a estabilidade político-
económica, como também entende as consequências de “condições estruturais” como o desemprego 
(GESH, 2007: 10-11), servindo de elemento de ligação entre estes aspectos de curto e longo prazo 
(Kaldor, Martin e Selchow, 2007: 281). 
145

 A análise foi feita à luz de seis princípios de segurança humana, decorrentes do relatório de Barcelona, 
a saber: a primazia dos direitos humanos, uma autoridade política legítima, um mandato transparente 
claro, uma abordagem da base para cima, um multilateralismo efectivo e uma abordagem regional 
integrada (GESH, 2007: 20). 
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segurança humana no caso do Congo. Os princípios lançados no relatório de 

Barcelona, aplicados numa abordagem holística, permitiriam guiar futuras missões, 

operacionalizando melhor a segurança humana e dando “coerência conceitual, (...) 

vital para a implementação da política” (GESH, 2007: 19-20). 

 

Com o intuito de se implementar uma verdadeira agenda de segurança humana, o 

relatório alvitrou que a UE redigisse uma “Declaração Pública dos Princípios de 

Segurança Humana”, podendo tomar a forma de um “protocolo ou uma carta”, que 

ofereceria nomeadamente “transparência” e “responsabilidade” (GESH, 2007: 23-24). 

Foi ainda proposto remodelar as missões da PESD, sob um “comando civil” com 

conhecimentos em “política internacional”, cujo objectivo seria o restabelecimento de 

uma “autoridade política legítima” (GESH, 2007: 24). Enfim, foram feitas uma série de 

recomendações para integrar, de maneira explícita e concreta, a segurança humana 

na PESD, ensinada no treino do pessoal, ou pela divulgação de “folheto[s]” sobre os 

cinco grandes princípios retidos de segurança humana, etc. (GESH, 2007: 24-25).   

Um dos desafios do relatório, sublinhado por Ana Isabel Xavier (: 11), consiste em  

 

“encontrar respostas sobre a SH em missões de gestão de crises, iniciadas ou 

reformuladas após a apresentação da Estratégia, que afirmem distintamente a UE 

como um ator global de paz com indicadores bem definidos para desenvolver uma 

lógica de lições aprendidas para as missões posteriores”. 

 

Tomando por base os pressupostos de Barcelona e Madrid, Xavier (: 11-12) 

estabeleceu uma lista de elementos para se construir uma política de segurança 

humana europeia em matéria de gestão de crises. Já, a UE deveria optar por uma 

perspectiva transversal com o intuito de, por um lado, empoderar as populações locais 

como os actores da sua própria segurança, o que passaria pela consideração das 

suas fontes de “preocupações”, da sua “autonomia”, “e um desenvolvimento centrado, 

adaptado às suas realidades e condições particulares” (Xavier: 11). Por outro lado, as 

decisões não infeririam de um “processo político-estratégico vertical, mas sim [de] uma 

rede horizontal de compromissos comuns numa agenda inter e intra sectorial de 

intelligence gathering entre Ministérios, Gabinetes e organizações locais” (ibid.). Seria 

ainda preciso combater a violência estrutural, coordenar civis e militares para uma 

“ação estratégica comum baseada na Segurança Humana”, fomentar Estados  

fortes,“produtor[es] de segurança humana”, bem como focar no “multilateralismo e [na] 

coordenação local/regional” (Xavier: 12-13). Este último elemento é imprescindível e 

crucial em termos de segurança humana, já que as principais consequências das 
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ameaças globais acontecem a nível local, onde é portanto mais “eficiente” combatê-las 

(Kapuy, 2004). Aliás, de acordo com o GECDA e Lloyd Axworthy146, se se adoptar uma 

“perspectiva de diplomacia não convencional da base para cima”, adequada à 

segurança humana e sua implementação, os processos diplomáticos encontrar-se-iam 

melhorados, por incluirem nas discussões actores como as ONG’s ou a sociedade 

civil, muito “envolvidos em programas de segurança humana” (Kotsopoulos, 2006: 14). 

“A legitimidade - e o sucesso - de uma política europeia de segurança humana 

dependem (...) de como esta é percebida a nível internacional e na região afectada por 

uma particular intervenção de segurança humana” (Flechtner, 2004: 4). Isto passa pelo 

respeito das normas internacionais, do multilateralismo e pela adopção de uma 

abordagem local (Flechtner, 2004).   

 

Foi o relatório de execução da EES de 2008 que introduziu pela primeira vez a 

segurança humana num documento oficial da UE, ao fazer as duas seguintes 

referências directas:  

 

“Temos contribuído para criar a segurança humana, reduzindo os níveis de pobreza 

e as desigualdades, promovendo a boa governação e os direitos humanos, 

prestando ajuda ao desenvolvimento e atacando as causas profundas dos conflitos e 

da insegurança” (Relatório sobre a Execução da Estratégia Europeia de Segurança, 

2008: 2). 

“Devemos continuar a integrar as questões de Direitos Humanos em todas as 

atividades nesta área, incluindo as missões da PESD, adotando uma abordagem 

baseada nas pessoas e coerente com o conceito de Segurança Humana” (Relatório 

sobre a Execução da Estratégia Europeia de Segurança, 2008: 10). 

 

Para além de incidir de maneira mais patente do que anteriormente sobre 

aspectos de segurança humana - levando por exemplo em conta a “dimensão de 

género da segurança” (Martin e Owen, 2010: 217) - esta é pela primeira vez 

considerada como “central aos objectivos estratégicos da UE” pelo Conselho Europeu, 

do qual oriunda o texto (Martin e Owen, 2010: 216). Todavia, tal não é afirmado 

explicitamente, o que mitiga esta última asserção. Com efeito, não é tomada nenhuma 

posição directa, assumida sobre a segurança humana, mesmo se parece reconhecer-

se o valor desta e levá-la em consideração. Aliás, Martin e Owen (2010: 217) eles 
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 Político canadiano, foi nomeadamente Presidente do Conselho de Segurança da ONU de 1999 e 
2000, Mandado Especial do Secretário-Geral para a Etiopia e Eritreia, e chefe da decorrida nestes países 
de 2004 a 2006 (Réseau de recherche sur les opérations de paix Website, “lexique”, “Sécurité humaine”). 
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próprios atestaram depois que o esforço de institucionalização do conceito na UE não 

significou a sua paralela “conceptualização como uma narrativa central”.  

 

Qual é, suscintamente, a posição das principais instituições da UE sobre a 

segurança humana?  

 

Ao estudar a EES, distinguiu-se a cautela do Conselho Europeu em falar em 

segurança humana. Inversamente, Parlamento e Comissão ambos ostentam o seu 

apoio à segurança humana na UE.  

 

O Parlamento Europeu e a promoção da segurança humana na UE  

 

Em 2008, o Comité dos Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu (PE) 

redigiu um relatório sobre a implementação da EES e PESD, em que posicionou a 

segurança humana no centro da EES, sendo capaz, em conciliação com a R2P, de 

instigar eventuais intervenções militares (Comité dos Negócios Estrangeiros do PE, 

2008: 15). O mesmo ano, dois partidos apresentaram uma emenda ao dito relatório, a 

qual visava criar um enfoque na segurança humana e estabelecer um mandato em 

que se possa “actuar efectivamente nas crises” (Martin e Owen, 2010: 218). 

Chumbada no Parlamento, os defensores da segurança humana pediram “a milestone 

in greater acceptance of the principle” (ibid.). 

 

Mais recentemente, a 12 de Março de 2012, o mesmo Comité votou um parecer 

acerca da segurança interna da UE, dirigido ao Comité das Liberdades Civis, da 

Justiça e dos Assuntos Internos, pedindo-lhe a adopção de uma resolução que 

realçasse a mais valia de uma visão ampla da segurança, “baseada no conceito 

holístico da segurança humana ancorada nos direitos humanos, na liberdade, na 

democracia, no Estado de direito, na boa governação e na paz” (Comité dos Negócios 

Estrangeiros do PE, 2012: 3). Nessa resolução, o Comité era ainda convidado a 

colocar o acento na “necessidade da UE integrar uma perspectiva abrangente de 

segurança humana” (que inclua uma variedade de temas como o tráfico humano, a 

migração, etc.) nas suas relações com outros países (ibid.). 

 

O papel promissor da Comissão Europeia 

 

Para Martin e Owen (2010: 218), ao contrário do Conselho Europeu, a Comissão 

Europeia manifesta a vontade de “promover a segurança humana de maneira 



75 
 

explícita”. Isto é por exemplo visível na leitura dos discursos de Benita Ferrero-

Waldner147, antiga commissária das relações externas da UE. Em 2004, ela não só 

apelou a colocar o enfoque nos seres humanos, nos seus direitos, nas “ameaças às 

quais são confrontad[os]”, como também defendeu a responsabilidade de proteger 

(Ferrero-Waldner, 2004: 2). Dois anos mais tarde, reforçando esta primeira posição, 

ela afirmou a interdependência entre a segurança e o desenvolvimento, que demanda 

uma “visão holística da segurança” (Ferrero-Waldner, 2006b: 3). 

Desmarcando-se da definição das NU, para a Commissão Europeia, a segurança 

humana, colocada no centro da “gestão de crises [e] da resolução de conflitos”, 

“combina protecção física e segurança material” (Martin e Owen, 2010: 219). A 

Comissão ataca as causas geradoras de insegurança148, procurando incluir a questão 

do desenvolvimento na política externa europeia (Martin e Owen, 2010: 219). 

Verdadeiro “objectivo político” da Commissão, a segurança humana tem o potencial de 

aumentar e aprofundar os compromissos (em termos de direitos humanos por 

exemplo), reunir temas como o desenvolvimento e as crises humanitárias, aproximar a 

“política externa [da] política de segurança”, sendo, deste modo, um instrumento para 

utilizar a política externa da UE em prol do desenvolvimento e da segurança, bem 

como para “reforçar a cooperação” entre políticas “rivais” (Martin e Owen, 2010: 219).    

 

A segurança humana na prática da UE 

 

Ao contrário de Estados ou actores como a ONU, que já fizeram da segurança 

humana um princípio chave da sua política, a UE ainda não a adoptou oficialmente na 

sua estratégia. No entanto, na última década, multiplicaram-se as menções e os 

discursos a seu respeito, já objecto de muitas políticas concretas. Para Tomas Ries 

(2009: 70), tomada na sua globalidade, ela é uma preocupação essencial para a UE 

hoje em dia, que a aplica de um ponto de vista “operacional” (GESH, 2007: 8).  

Em primeiro lugar, a UE promove “os direitos humanos e a democracia”, lidera 

programas de ajuda humanitária, de desenvolvimento, luta contra as minas anti-

pessoais, parte da actividade da PESD participando desta maneira do freedom from 

fear (Kotsopoulos, 2006: 15-16; Xavier, 2010: 12). A segurança humana tem sido 

aplicada “para [definir] políticas sobre as armas ligeiras e de pequeno calibre, a não-

proliferação, a acção de minas e o tráfico humano”, porém, é muitas vezes confundida 
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 Política austríca, B. Ferrero-Waldner esteve envolvida na diplomacia europeia, tendo assumido o papel 
de comissária das Relações Externas e da Política Europeia de Vizinhança durante o mandato da 
Comissão Barroso de 22 de Novembro de 2004 até dia 31 de Outubro de 2009 (Comissão Europeia 
Website, “Os Comissários”, “Membros...”).  
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 “the ‘root causes’ of conflict and vulnerability” (Martin e Owen, 2010: 219). 
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com “iniciativas em termos de direitos humanos” (Martin e Owen, 2010: 218). A UE 

também utiliza conjuntamente os “programas de Reforma do Sector de Segurança e 

do Desarmamento, Desmobilização e Reintegração dos antigos combatentes” 

(Kotsopoulos, 2006: 16). Mais, Kotsopoulos (2006: 17) revela que a UE tem uma 

legislação sobre temas de segurança humana (e.g. sobre o tráfico humano), que não 

só completa o quadro jurídico internacional, como também fornece à UE “ferramentas 

‘exportáveis’ para reforçar a segurança humana”. A UE ainda vela pelo 

reconhecimento de textos como o Estatuto de Roma, ou ainda incentivando outros 

países a adoptar medidas nas matérias referidas (Kotsopoulos, 2006: 15-17). Ela 

também põe em prática a segurança humana através das suas “missões externas” 

(GESH, 2007: 8), como o demonstram as actividades de “gestão de crise”, “prevenção 

de conflito149” e de “coordenação civil-militar” desenvolvidas pela sua PESD (GESH, 

2007: 10; Kaldor, Martin e Sheldow, 2007: 274). Faz aliás mais de uma década que a 

UE esforça-se no sentido de melhorar as suas actividades de natureza civil no 

estrangeiro, testemunhando o Objectivo Civil Global 2010 desta vontade, não obstante 

este ter tido resultados mitigados (Driver, 2010: 40-41; Gros-Verheyde, 2011). Com 

efeito, em 2000, quatro domínios preferenciais de gestão de crise foram definidos: o 

elemento “[policial]”, a “consolidação do Estado de direito”, a “administração” e a 

“protecção civil”, os quais foram completados em 2004 pela “vigilância” e pelo 

“Renforcement des bureaux des Représentants spéciaux de l’UE” (Driver, 2010: 40; 

UE, 2009: 2). Aplicando concretamente estes princípios desde 2003, data do início das 

missões da PESD150, a UE tem, por um lado, liderado e participado em operações de 

carácter civil, distintas das “militares” (Union Européenne – Action extérieure 

“Opérations de l’UE”; Représentation permanente de la France auprès de l’Union 

Européenne Website, “Les opérations...”). Por outro, ela também tem desenvolvido 

outro tipo de missões, mistas (Driver, 2010; GESH, 2007: 3), em que ela tenta 

coordenar os “instrumentos civis e militares”, para realizar acções desde a “prevenção” 

até à “reconstrução” (Kotsopoulos, 2006: 16). Neste sentido, o objectivo original da 

PESD era precisamente trazer uma abordagem ampla, “inclusiva”, que integre e 

coordone componentes civis e militares (Driver, 2010). Assim, entre 2005 e 2007, a UE 

mandou uma operação em apoio à missão da União Africana no Sudão, combinando 

elementos civis e militares, proporcionando assistência em termos “políticos, policiais e 

militares” (Union Européenne – Action extérieure Website, “Opérations de l’UE”, “EU 

support to AMIS (Darfour)”).  
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 Em 2000, a Canadá e a UE fizeram da “preven[ção] dos conflitos violentos uma estratégia principal 
para a promoção da segurança humana” (“EU-Canada Summit”, 2000). 
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 A UE lançou a “primeira missão de gestão de crise no quadro da PESD em Janeiro de 2003” (UE, 
2009: 1). 
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Para Martin e Owen (2010: 219), a agenda de segurança humana da UE avançou 

em grande parte devido à pressão interna exercida para se concretizar os objectivos 

de política externa e de PESD. Contudo, os dois autores (ibid.) avançam que a PESD 

apresenta uma discrepância entre o que endossa formalmente (a “[doutrina]”) e a sua 

prática (o “desenvolvimento institucional”). A título de exemplo, apesar da criação de 

grupos juntando civis e militares, observa-se uma falta de “cooperação” e de 

coordenação, prejudicando o bom funcionamento destas “unidades” mistas (ibid.; 

Driver, 2010). Por sua vez, Kotsopoulos (2006: 18) diz que a estrutura institucional da 

UE atalha a elaboração de uma política de segurança humana clara. De facto, este 

explica que a política externa da UE relaciona uma variedade de actores151, que têm 

os seus próprios “interesses, burocracias e ambições”, colocando um problema de 

coerência e coordenação (ibid.). Ele também acredita que a UE precisa de escolher 

uma “definição prática” da segurança humana para, logo, determinar uma agenda na 

matéria152. Embora o autor não afaste a componente de freedom from want, “já alvo de 

boa parte da agenda de desenvolvimento”, acha preciso colocar o acento no freedom 

from fear, onde a UE tem aliás “expriência e capacidade”, que oferece maior 

possibilidade de controlo (“it provides more manageable parameters”) e cuja definição, 

mais restrita, permitiria centrar e gerir melhor a agenda (Kotsopoulos, 2006: 18-19). 

 

Apesar de todos os países da UE não terem seguido as sugestões feitas nos 

diversos relatórios, sobre a segurança humana e suas “implicações operacionais”, 

alguns Estados desejam que se dê impulso à segurança humana, a nível “normativo” e 

efectivo, dentro da política europeia de segurança (Martin e Owen, 2010: 217-218). 

Neste sentido, a Finlândia teve um papel activo durante a sua presidência do 

Conselho Europeu em 2006 (ibid.), tendo-se empenhado nos trabalhos preparatórios 

do relatório (GESH, 2007: 31). Depois do seu mandato, seguiu participando 

activamente da promoção da segurança humana, tanto no seio do Comité Político e de 

Segurança, como a nível operacional, “pilot[ando] treinos de segurança humana do 

pessoal civil e nilitar em missões da PESD” (Martin e Owen, 2010: 218). 

Vários autores também põem em relevo um “choque entre o discurso de eficácia e 

a agenda normativa da UE”, sendo que o objectivo reside agora em conseguir conciliar 

os dois, para ter uma acção eficaz no seu papel em termos de segurança e defesa 

                                                           
151

 Os Estados membros, as instituições europeias (a Comissão, o Conselho e o Parlamento), e o Alto 
representante (Kotsopoulos, 2006: 18).   
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 Numa conferência em Bruxelas em 2006, sobre o tema “Europe, a quiet power?”, Robert Cooper 
declarou: “Se queres influenciar, tens de saber aquilo que queres primeiro” (Kotsopoulos, 2006: 19). 
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(Martin, 2007: 7). Para Martin (ibid.), a solução radica num esforço de clarificação, 

coerência e conciliação entre os diferentes aspectos que fazem a sua “identidade”. 

 

Além disso, para a UE ter um “papel de segurança global”, desenvolveu-se a ideia 

de fazer da segurança humana uma “narrativa estratégica”, projecto em que se inseriu 

a proposta por uma doutrina de segurança humana em 2004. Esta ideia foi explicitada 

anos mais tarde, pelo mesmo grupo responsável pelo relatório de Barcelona (Martin, 

2007: 13). Assim, segundo M. Kaldor, M. Martin e S. Selchow (2007: 273),  

 

“a segurança humana não é apenas um leitmotiv para as políticas de segurança da 

União, ou um rótulo analítico que categoriza o papel internacional da UE como o têm 

feito conceitos como o pode rnormativo ou o poder civil. Antes, proporciona um 

quadro de organização duradouro e dinâmico para a acção no âmbito da segurança, 

um quadro que faz actualmente falta aos textos e à prática de política externa 

europeia. Por isso, a segurança humana pode ser uma estratégia narrativa proactiva 

com o potencial de acelerar a integração da política externa da UE”.  

 

Neste sentido, sugere-se que a segurança humana não se contenta em ser um 

conceito descritivo, como também dispõe de uma dimensão operacional de tal forma 

que, enquanto narrativa estratégica, potencia as políticas externas. Segundo Kaldor, 

citado por Martin (2007: 15), tal narrativa daria oportunidade à UE para desenvolver as 

suas relações e políticas externas, assim como promover os seus valores “fundadores” 

(de “cooperação” e “paz”). Desta maneira, para Martin (2007: 23), clarificar-se-ia os 

“objectivos e métodos” da UE, bem como favoreceria o seu papel enquanto “actor 

global”. Baseá-la na segurança humana inscrever-se-ia na linha já perseguida, indo 

mais além ao fazer o elo “entre a ênfase sobre as normas e a disponilidade para usar 

a força coerciva” (Martin, 2007: 23). Acarretando várias dimensões (abrange temas 

como a prevenção de conflitos, o desenvolvimento humano ou a R2P), a segurança 

humana tem capacidade para ligar actividades desenvolvidas en vários sectores, 

como o da PESD, das políticas de Vizinhança e das migrações (Martin, 2007: 15-16). 

Uma narrativa na matéria “representaria uma viragem qualitativa, não só a nível 

discursivo, como também a nível operacional, organizando as acções de política 

externa da UE” (Martin, 2007: 17). 

 

Através do estudo aqui realizado, destacam-se as possibilidades e vantagens que 

representaria, para a UE, esta adoptar oficialmente uma visão ampla e uma agenda de 

segurança humana clara.  
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De maneira geral, dar-lhe-ia o ensejo de “melhorar as relações operacionais entre 

as suas instituições” (Kotsopoulos, 2006: 15; 19), centrar e organizar a sua política 

externa (a qual Kotsopoulos considera hétéroclite), que adquiriria congruência e 

coordenação a ser definida em torno de princípios-chave. Martin (2007: 17) advoga 

que a UE escolha uma via da segurança humana que lhe seja própria e a diferencie. 

Seguir as recomendações do Relatório de Barcelona proporcionar-lhe-ia “coerência” e 

“efectividade”, por organizar suas políticas em torno de um conjunto de princípios e 

valores comuns, servendo de “ponto de referência” às suas acções (Martin, 2007: 17). 

A UE ganharia igualmente em visibilidade, compreensão das suas políticas, 

susceptíveis de obterem maior legitimidade e impacto junto dos “públicos” (Martin, 

2007: 18). Ao dar visibilidade, nas suas relações diplomáticas, às acções 

empreendidas em nome da segurança humana, fomentaria sua imagem de 

promovedor de paz153 (Kotsopoulos, 2006: 13-14).  

Segundo Kaldor e Glasius (: 17), uma doutrina de segurança humana constitui a 

melhor opção para se “[conciliar as prioridades securitárias da UE com os objectivos 

em termos de desenvolvimento e de direitos humanos]”. Uma agenda de segurança 

humana serviria também de ponte entre as “expectativas [das populações] e as 

capacidades institucionais” (actualmente afastadas), “aumentando as expectativas” 

sobre o potencial da UE (à condição desta conseguir realizar suas políticas), assim 

como obrigaria os actores a coordenarem as suas acções de política externa, 

fomentando a cooperação a nível multilateral, beneficiando os objectivos estratégicos 

da UE (Kotsopoulos, 2006: 15; 19). Enfim, segurança interna e externa são cada vez 

mais indissociáveis, o que apela a orientar a política global de segurança, quer para a 

segurança interna, quer apostando em operações de paz fora do seu território (Sira e 

Gräns, 2009: 1; 5). Nestas condições, o conceito amplo e integrativo de segurança 

humana ajudaria resolver o dilema securitário da União, mostrando as implicações 

internas da insegurança noutras zonas geográficas (ibid.), dando uma linha directiva à 

uma política global de segurança europeia. 

 

Em resumo, a segurança humana tem o potencial de servir os interesses 

securitários da UE, assim como promover os seus objectivos e valores na cena 

internacional. De maneira inversa, a UE tem as capacidades de avivar a noção a nível 

mundial. Como o sublinha Kotsopoulos (2006: 19), a dimensão da UE (em termos de 

território e população) é uma vantagem sobre outros actores, fornecendo-lhe mais 

poder de acção. Logo, através do seu soft power, beneficiando de um reconhecimento 
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e de uma “legitimidade  internacional”, a UE pode encorajar a criação de normas a 

nível internacional154 quer pelas suas acções, quer pelos seus discursos (Kotsopoulos, 

2006: 20).  

 

Que perspectivas para a segurança humana na UE no futuro? 

 

Numa compilação de textos publicada pelo Instituto de Estudos de Segurança da 

UE, pretendendo desenhar as ambições da UE em termos de segurança ao horizonte 

de 2020, Álvaro de Vasconcelos (2009: 21) afirma que muito provavelmente a UE vai 

prosseguir com a mesma doutrina, que disse ser actualmente baseada na “protecção 

dos civis” e na “responsabilidade de proteger”, ou seja, centrada na segurança 

humana. Isto implica que a UE se empenhe, através das operações da PESD e dos 

recursos ao seu dispor, em missões decorrentes dos princípios reivindicados, como 

prevenir os crimes cobertos pela R2P (ibid.). Vasconcelos (2009: 22) explica que a 

PESD inclui, para o efeito, não só operações de “manutenção da paz”, como também 

de “consolidação da paz”, actividades que garantem a implementação da segurança 

humana e da R2P. 

No mesmo documento, Tomas Ries (2009: 70-73) centra o seu estudo na 

segurança ambiental, admoestando que esta se vai tornar uma preocupação 

crescente nos próximos anos. Daí a UE precisar de uma estrutura e de meios 

operacionais para fazer face aos desafios que se vislumbram, como para reduzir as 

desigualdades económicas entre países ou implementar normas ambientais (ibid.). 

Não obstante a promoção da segurança humana e a centralidade que lhe é 

conferida dentro da PESD, Silvestri (2009: 81) mitiga os precedentes discursos ao 

argumentar que a UE não se deve restringir a este princípio, nem descartar o recurso 

à força militar, a fim de manter todas as possibilidades em aberto para a defesa dos 

seus interesses. Retomando estas ideias, Henri Bentégeat (2009: 104) argui que, se a 

UE invocar uma estratégia “inclusiva” dos seus compromissos, ela encareceria a 

segurança humana, a qual não deve, todavia, servir de princípio-guia da PESD pela 

potencial “confusão” criada em termos de variedade de missões. Ele ainda reforçou a 

defesa dos “interesses estratégicos da União” pelo aspecto militar (ibid.).  

 

Em 2010, num documento sobre a estratégia de segurança interna da UE 

adoptado pelo Conselho de Justiça e Negócios Internos, e posteriormente pelo 

Conselho Europeu, adiantou-se que a segurança da União deve reflectir os seus 
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“princípios” e “valores”, como os direitos humanos (UE, 2010: 8). Reconheceu-se por 

um lado, a impossível separação entre “segurança interna” e “externa”, e afirmou-se, 

por outro que esta nova estratégia ia empenhar-se na protecção dos “direitos” e das 

“liberdades”, “atacar-se às causas da insegurança”, envolvendo “todos os sectores 

(políticos, económicos, sociais, etc.) que têm uma função de protecção pública” (ibid.). 

Apesar de não se falar directamente em segurança humana, estima-se que, a fim da 

segurança interna responder aos desafios do século XXI, esta deve ser encarada 

numa visão alargada, “completa”, englobando “ameaças que têm repercussões 

directas na vida, na segurança e no bem-estar dos cidadãos, incluindo as catástrofes 

de origem natural ou humana” (ibid.). Não obstante o que parece ser uma aceitação 

implícita da segurança humana, além destas últimas ameaças, são mencionadas 

explicitamente como “ameaças comuns”, questões de violência e criminalidade (UE, 

2010: 13-14).  

Operacionalizada em muitos aspectos, ainda falta à UE adoptar a segurança 

humana de maneira formal e assumida.  

 

Para completar este estudo da cooperação regional, propõe-se analisar o caso de 

duas organizações asiáticas. Contudo, estas são repostas num contexto geográfico 

mais alargado, o da Ásia, nos dando a oportunidade de ver o caso de um dos Estados 

mais empenhados na segurança humana. De facto, o Japão é um dos países mais 

emblemáticos da promoção desta noção e constitui o enfoque da seguinte abordagem 

sobre o conceito na Ásia. 

 

VI. O Japão e a segurança humana na Ásia 

 

Antes de estudar o caso do Japão, convém fazer uma breve introdução sobre o 

conceito na região asiática em geral e em particular nas duas organizações sub-

regionais que são a ASEAN e a SAARC. Com efeito, os “sucessos” em termos de 

desenvolvimento por um lado, os casos de violação dos direitos humanos do outro, a 

importância do tráfico humano, etc. (Acharya e Acharya, 2002: 6), levantam a questão 

de saber como a segurança humana é encarada na Ásia. 

A segurança humana no contexto asiático 

Segundo Acharya e Acharya (2002: 1; 6; 12), até à crise económica e financeira 

dos anos 90 o conceito de segurança humana tinha pouca relevância na região 
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asiática, mais preocupada com o “inimigo interno”155 do que com “ameaças exteriores”. 

Mas a partir daí, este começou a suscitar o interesse e foi progressivamente levado 

em consideração, essencialmente na sua versão mais abrangente (Acharya e 

Acharya, 2002: 10). Todavia, as dimensões políticas da segurança humana são muitas 

vezes postas de lado. Acharya e Acharya (2002: 12-13) notam que se “jovens 

académicos acentuam a dimensão política da segurança humana”, os “especialistas 

asiáticos conservadores” consideram sobretudo a sua vertente económica e 

desenvolvimentista, sendo hostis a trazer a questão dos direitos humanos156 para o 

palco regional. Segundo os mesmos autores, esta posição estaria contudo a evoluir, 

porque a crise económica também colocou em questão certos valores asiáticos que 

“privilegiavam a segurança do regime sobre as escolhas individuais”, sublinhando 

também que “os direitos humanos e a democratização” fazem parte integrante da 

segurança humana (Acharya e Acharya, 2002: 18). Embora os governos permanecem 

precavidos sobre a temática dos direitos humanos157, a Freedom House nota que nos 

cinco últimos anos a região Ásia-Pacífico foi a “única” que conheceu um aumento tão 

notável em termos de “direitos políticos e liberdades civis” (Freedom House Website, 

“Asia-Pacific”).  

 

A. A ASEAN, a Tailândia e a SAARC 

 

Ambas, a Association of the Southeast Asian Nations158 (ASEAN) e a South Asian 

Association for Regional Cooperation (SAARC) dão primazia aos princípios de 

soberania e não-ingerência159 e fazem face a “constrangimentos políticos” que travam 

o regionalismo e constituem uma barreira ao desenvolvimento e “operacionalização” 

da segurança humana na região (Acharya e Acharya, 2002: 18-20; 23).  

 

 

                                                           
155

 Receando movimentos secessionistas por exemplo (Acharya e Acharya, 2002: 6). 
156

 Os direitos humanos são uma componente da segurança humana, que também põe em causa a 
segurança centrada no Estado (Cheeppensook, 2007: 8). 
157

 Os argumentos recorrentes são que os direitos humanos são um conceito ocidental fundado no 
“individualismo” quando na Asia a “comunidade” é um valor supremo e utilizam o passado económico 
para legitimar a primazia dada ao desenvolvimento sobre os direitos humanos e aos “direitos sociais e 
económicos” sobre os direitos civis e políticos (Ghai, 1993). Na Declaração de Banguecoque, os 
representantes dos Estados asiáticos reconhecem a universalidade dos direitos humanos “em natureza”, 
mas dizem ser preciso ter em conta as especificidades - locais, “culturais”, etc. (Bangkok Declaration, 
1993). 
158

 A ASEAN foi estabelecida em 1967 pela Declaração de Banguecoque (ASEAN Website, “Overview”) e 
a SAARC em 1985 (South Asia Foundation Website). 
159

  “Independência, soberania, igualdade, integridade territorial” e a “não-interferência” são mencionados 
como os “princípios fundamentais” dos membros da ASEAN (ASEAN Website, “Overview”; ASEAN 
Charter, 2007: 6) e igualmente presentes na Carta da SAARC (Charter of SAARC, 1985). 
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1. A ASEAN 

 

Estes princípios sempre foram centrais para o que constitui o “ASEAN Way”, 

semelhante a um “código de conduta” seguido pelos membros da ASEAN, no que diz 

respeito às questões de segurança em específico e que se apresenta em oposição ao 

modelo ocidental (Cheeppensook, 2007: 6). Por outro lado, os processos de 

descolonização que ocorreram na Ásia a seguir a Segunda Guerra mundial colocaram 

problemas de segurança interna (questão das minorias étnicas) aos novos Estados 

independentes, que apostaram no desenvolvimento económico como factor de 

estabilidade política (Cheeppensook, 2007: 6-7). Nessa altura, estabeleceu-se uma 

ligação entre a segurança e o desenvolvimento que sustentou a visão tradicional da 

segurança (Cheeppensook, 2007: 10). Assim, o ASEAN Way e o “development-

security nexus” enraizaram a noção de segurança centrada no Estado no seio da 

ASEAN (Cheeppensook, 2007: 7). 

Até à crise financeira, o ASEAN Way e os valores asiáticos em geral eram 

considerados responsáveis pelo prévio “East Asian Miracle” (Banco Mundial, 1993), e 

portanto incontestados (Cheeppensook, 2007: 10). No meio da década de 1980, 

notou-se um início de evolução quando os membros da ASEAN adoptaram a 

“comprehensive security”, que inclui ameaças não-tradicionais como preocupações 

ambientais mas mantém o Estado como referente160 da segurança (Othman, 2004: 9). 

Foi a crise que estourou em 1997 que mudou o statu quo e as percepções tradicionais. 

Esta abalou a região, pondo em questão certos valores asiáticos, incluído a 

pertinência de centrar a segurança nos Estados, que enfrentavam inúmeras “ameaças 

económicas, sociais e políticas” e que já não eram capazes de assegurar o 

“crescimento económico” e o “bem-estar dos cidadãos” (Cheeppensook, 2007: 11). 

Sob iniciativa de Surin Pitsuwan, Ministro dos Negócios Estrangeiros tailandês, 

procurando fomentar a “cooperação regional”, foi lançado um debate sobre o “flexible 

engagement”, que não representa uma proposta directa da segurança humana mas 

que permitiu introduzir preocupações sociais e de direitos humanos na zona e ajudou 

rever o absolutismo dos conceitos de soberania e não interferência (Acharya e 

Acharya, 2002: 18-20). Encontrando oposição por parte de vários Estados como o 

Vietnam, a iniciativa não arrancou, evidenciando as reticências dos membros da 

ASEAN em avançar para normas mais centradas nos seres humanos, sublinhando o 

                                                           
160

 Apesar de alguns académicos, como Mohamad Jawhar Hassan, terem reflectido sobre a noção de 
segurança ampla em termos de segurança das pessoas, foram poucos, e a comprehensive security 
focaliza essencialmente na segurança nacional (Othman, 2004: 9-10).  
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profundo enraizamento da abordagem da segurança centrada no Estado nos track I e 

II da diplomacia (Cheeppensook, 2007: 11; 13). 

Em Dezembro de 1997, uma declaração conjunta dos membros da associação 

intitulada “ASEAN Vision 2020” introduziu pela primeira vez preocupações quanto à 

“dignidade da pessoa humana”161 e temas de segurança humana como a “segurança 

alimentar” (ASEAN Vision 2020, 1997; Cheeppensook, 2007: 12). Estas declarações 

foram reforçadas pelo Hanoi Plan of Action, plano de implementação do ASEAN Vision 

2020 (Hanoi Plan of Action). 

 

Neste contexto de progressiva reconsideração do foco da segurança, as ONG’s 

locais começaram a divulgar a segurança humana na região, tornando-se os principais 

actores da sua divulgação na ASEAN e demonstrando a importância do track III da 

diplomacia na promoção do conceito (Cheeppensook, 2007: 4; 9; 12). 

Mas a tendência em integrar cada vez mais considerações humanas nos debates 

foi travada pelos atentados do 11 de Setembro de 2001 (Cheeppensook, 2007: 14). Na 

sua luta contra o terrorismo, os EUA aproveitaram as suas alianças com vários países 

asiáticos e a ASEAN, onde ressurgiu a primazia da segurança nacional 

(Cheeppensook, 2007: 14-15), sendo que ao mesmo tempo, os Estados estavam a 

recuperar da crise devido a medidas governamentais que restauraram a “legitimidade 

estatal” (Cheeppensook, 2007: 15). 

Contudo, a segurança humana fez avanços na ASEAN, primeiramente no track I 

da diplomacia. Em 2003, a Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) falou em 

“security of our people” (ibid.) na Declaração de Bangkok sobre uma Parceria para o 

Futuro, consagrando uma secção ao “melhoramento da segurança humana” (APEC, 

“Bangkok Declaration on the Partnership for the Future”, 2003: 2-3). Mais 

indirectamente162, o Vientiane Action Plan lançado em 2004 falou em “segurança 

alimentar” e “Segurança Pública e Protecção da Sociedade”, nomeadamente contra “o 

tráfico ilegal de armas, drogas, antiguidades, herança cultural” e protecção ambiental 

(Vientiane Action Plan, 2004: 16; 18; 31). 

 

Símbolo do track II da diplomacia, o Council for Security Cooperation in the Asia 

Pacific (CSCAP) criado em 1993 integrou em 2004 temas de segurança humana nos 

grupos de trabalho, tal como as implicações das mudanças climáticas em termos de 

segurança (Cheeppensook, 2007: 17; CSCAP Website). Assim, nos canais 

                                                           
161

 “Encaramos as nossas nações como sendo governadas com o consentimento e a maior participação 
das pessoas [focando] no bem-estar e na dignidade da pessoa humana[, assim como] no bem da 
comunidade” (ASEAN Vision 2020, 1997).  
162

 Não menciona explicitamente a “segurança humana”. 
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diplomáticos não-governamentais, informais, a segurança humana está a fazer o seu 

caminho e a influenciar cada vez mais os canais oficiais - e assim, a segurança 

humana começou de facto a aparecer em documentos oficiais da ASEAN 

(Cheeppensook, 2007: 7; 19). No entanto, a norma ainda não tem sido “interiorizada” e 

a maioria dos Estados membros não a integraram no plano doméstico (ibid.; Evans, 

2003: 47). Todavia, é de destacar a Tailândia como a primeira a mencionar e propor o 

termo “segurança humana” na ASEAN, e o único membro que faz parte do HSN 

(Cheeppensook, 2007: 13-14), o que apela a um breve estudo do país.  

 

2. A Tailândia 

É de realçar a acção da Tailândia e nomeadamente o papel desenvolvido pelo 

governo de Chuan Leekpai163, que tomou iniciativas em termos de segurança humana 

definindo a posição da Tailândia sobre o conceito a meio caminho entre o Canadá e o 

Japão (Acharya e Acharya, 2002: 15). Para a Tailândia, não há contradição entre 

responder às “necessidades humanas” e a protecção dos direitos do indivíduo num 

“sistema político [orientado] para os direitos humanos e a democracia” (Acharya e 

Acharya, 2002: 16). Estabelecendo a complementaridade entre a segurança nacional 

e a segurança humana, ligando esta com “estabilidade política [e] económica”, a 

Tailândia apostou na “democracia” e consolidação da sua economia através do 

“crescimento e desenvolvimento” “com equidade” assim como no empoderamento das 

“comunidades” (Acharya e Acharya, 2002: 15-17).  

Defende-se que a Tailândia foi incentivada a adoptar a segurança humana por ter 

sido mais atingida pela crise de 1997, como também pelo desejo de aderir a valores 

que diziam respeito a “potências médias” (Cheeppensook, 2007: 14). A integração da 

segurança humana em todas as partes da sociedade – através de programas de 

educação, saúde, economia, direitos políticos, etc. (ibid.) - revelou-se um sucesso, 

colocando efectivamente o país acima da média da região em termos de Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH164 (PNUD Website, “Thailand”; “Regional and 

National Trends...”), embora mais progressos sejam de esperar em termos de direitos 

políticos165. Todavia, esforços foram feitos neste sentido. Em 1997 a Tailândia adoptou 

uma nova Constituição que procurou permitir mais participação dos cidadãos e que 

proclamou na quarta secção: “A dignidade humana, o direito e a liberdade das 

                                                           
163

 Foi Primeiro Ministro de 1992 a 1995 e de 1997 a 2000 (The Secretariat of the Cabinet Website).  
164

 A Tailândia está entre os seis países com o maior IDH na região do Leste-asiático e Pacífico, tendo 
passado de 0,486 em 1980 a 0,682 em 2011 (PNUD Website, “Thailand”). O IDH actual da região é de 
0,671 (ibid.).  
165

 É considerado como “parcialmente livre” pela Freedom House (Freedom House Website, “Thailand”).  
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pessoas devem ser protegidos” (Constitution of the Kingdom of Thailand, 1997: 3). 

Aliás, o papel do track III da diplomacia reflecte-se directamente no caso da Tailândia, 

que sob impulso da sociedade civil e de ONG’s foi o “primeiro país da ASEAN” a criar 

um Ministério do Desenvolvimento Social e da Segurança Humana em 2002166 

(Cheeppensook, 2007: 18).  

No quadro regional, a Tailândia também incentivou “the Human Security 

Surveillance System” durante o segundo “International Meeting of Experts on Social 

Safety Nets in APEC” em 2004 (Cheeppensook, 2007: 18). 

Para concluir, embora a ASEAN não tenha ainda abandonado a centralidade 

concedida ao Estado e integrado completamente a segurança humana, esta é cada 

vez mais presente pelos temas abordados, incluindo no track II da diplomacia (Evans, 

2003: 43). A sua posição sobre a segurança evoluiu, não só graças ao papel do track 

III da diplomacia, como também da Tailândia.  

 

3. A SAARC 

 

No âmbito da SAARC, as relutâncias existentes à segurança humana derivam do 

receio por parte dos Estados mais pequenos em legitimar intervenções da Índia nos 

outros países, nomeadamente olhando para as dissensões com o Paquistão167 

(Acharya e Acharya, 2002: 20). No entanto, a segurança humana também encontra 

defensores. Jovens académicos (não ligados aos governos) atestam que a segurança 

humana tem relevância na região do sul-asiático: colocam na mesa a presença de 

“ameaças não tradicionais”, geralmente internas168, que ameaçam tanto a segurança 

humana como a própria segurança nacional e salientam as “ambições nucleares” da 

Índia e do Paquistão como ameaçadoras da estabilidade regional (Acharya e Acharya, 

2002: 20-22).  

Desde 1989, a SAARC fez avanços notáveis em termos de segurança humana. 

Além de dedicar anos a temas de segurança humana (como o “ambiente, [a] 

educação, [o] controle de doenças, [o] tráfico de droga”), empenha-se ainda no 

desenvolvimento sustentável (considerando os impactos ambientais na região),  na 

“protecção e [no] desenvolvimento das crianças na Ásia do Sul (...) com particular 

                                                           
166

 Esta iniciativa lhe valeu a presidência do HSN em 2005-2006 e acolheu a Human Security Network 
Ministers Conference em Maio de 2006 (Cheeppensook, 2007: 18). 
167

 “Ironic[amente]”, ao olhar o papel determinante jogado por Mahbub al Haq e Amartya Sen na 
conceptualização da segurança humana, a Índia e o Paquistão não constam dos líderes em matéria de 
adopção, promoção e aplicação do conceito (Acharya e Acharya, 2002: 21). 
168

 Os dois autores referem por exemplo os problemas de concentração de poder e o fenómeno de 
“governance processes being appropriated by criminal elements” (Acharya e Acharya, 2002: 21). 
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ênfase nas disparidades de género” (Acharya e Acharya, 2002: 23-24). Além da 

criação de uma comissão independente sobre a pobreza, a South Asian Commission 

on Poverty Alleviation, a SAARC também dedicou o ano de 1995 à erradicação da 

pobreza169 (ibid.).  

 

Embora a falta de “recursos e [as] tensões políticas contínuas entre seus 

membros” coloquem constrangimentos à “implementação das iniciativas de segurança 

humana da SAARC”, esta consegue levar a bem uma agenda de segurança humana 

que pode fomentar a “estabilidade política e ordem regional na Ásia do Sul” (Acharya e 

Acharya, 2002: 24).    

 

“Centrando a atenção nos indivíduos e não nos Estados” por afectar antes de tudo 

as populações, a crise dos anos 90 desencadeou na Ásia um interesse crescente pela 

segurança humana (Acharya e Acharya, 2002: 7; Tang, 2003: 219; Yamamoto, 2003: 

4). Apesar desta consideração mais tardia do que noutros continentes e das 

reticências políticas, o conceito é cada vez mais presente nas organizações e fóruns 

regionais, e adoptado pelos Estados asiáticos170, entre os quais, para além da 

Tailândia, o Japão se desmarca pela sua liderança em termos de segurança humana 

(Evans, 2003: 43-44). 

  

B. O caso do Japão 

 

Segundo Nobumasa Akiyama (2004: 252), com a mudança de paradigma que 

representou o fim da Guerra Fria, os interesses nacionais e individuais encontravam-

se doravante directamente interligados, levando os Estados a “repensar e reorganizar 

a sua própria política de segurança”, proporcionando novas políticas externas.    

Em parte por ser limitado na possibilidade de usar a força171, como o sugere 

Akiyama (2004: 253; 260), o Japão fez da noção de segurança humana um dos 

princípios-chave da sua política externa, visando assim “promover a sua própria 

agenda (...)”, nomeadamente a sua “reputação internacional” (Akiyama, 2004: 253).  

 

O interesse e empenho do Japão na segurança humana foi essencialmente 

desencadeado pelo contexto económico da Ásia, em particular pela crise económica e 

                                                           
169

 “SAARC Year of Poverty Eradication” (Acharya e Acharya, 2002: 23). 
170

 As Filipinas e a Coreia do Sul ganham cada vez mais interesse pela segurança humana (Evans, 2003: 
43-44). 
171

 A Constituição que entrou em vigor a seguir a Segunda Guerra Mundial limitou o uso da força pelo 
Japão (estudado mais a frente). 
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financeira que a região conheceu a partir de 1997 (Bosold e Werthes, 2005: 95; 

Remacle, 2008: 7; Yamamoto, 2003: 4). Para o governo japonês, a segurança humana  

 

“foca no fortalecimento de esforços centrados nas pessoas
172

 [na] perspectiva de 

proteger as vidas, os sustentos e a dignidade dos seres humanos[, assim como] de 

realizar o potencial abundante inerente a cada indivíduo” (MOFA, 2002: 88). 

 

Ao contrário do Canadá, a perspectiva adoptada pelo Japão partiu de uma 

definição mais abrangente da segurança humana (Kotsopoulos, 2006: 9), que inclui 

ambas dimensões do viver livre de medo e de necessidade (Atanassova-Cornelis, 

2006: 46). No entanto, a origem do interesse pela segurança humana por parte do 

governo japonês, ou seja a crise económica na Ásia do Sudeste da década de 90, 

explica que a perspectiva adoptada pelo Japão se tenha concentrado desde o início 

sobre a dimensão das necessidades, actuando em favor do “desenvolvimento 

económico e social” da Ásia e visando “aument[ar] as capacidades das pessoas” 

(Akiyama, 2004: 260; 265; Nagy, 2011: 14).  

 

Quais são então as origens do conceito no país e quais foram as iniciativas 

concretas? 

 

A origem do conceito no Japão e as suas iniciativas na matéria 

 

A primeira referência ao conceito de segurança humana no Japão foi feita em 

1995 por Murayama, Primeiro Ministro do Japão na altura, num discurso à Cimeira 

Mundial para o Desenvolvimento Social, em que disse procurar “the creation of a 

‘human-centered society’” e que o “desenvolvimento social centrado nas pessoas” era 

objecto da “Assistência Oficial ao Desenvolvimento” (ODA173) do Japão (Korkietpitak, 

2012: 181; Murayama, 1995; Remacle, 2008: 6). Para Murayama, a segurança 

humana significa o “respeito pelos direitos humanos de todos os cidadãos na terra, 

protecção da pobreza, doença, ignorância, opressão e violência” (Bosold e Werthes, 

2005: 93). Dois anos mais tarde, o seu sucessor Hashimoto falou de “segurança dos 
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 “human-centered” (MOFA, 2002: 88). 
173

 Existe um sistema de cooperação económica destinada a favorecer o desenvolvimento económico dos 
países que precisam, realizada por uma série de “organizações e grupos incluindo governos, 
organizações internacionais, ONGs e companhias privadas”, e é esta ajuda fornecida pelos governos que 
se chama de Assistência Oficial ao Desenvolvimento, Official Development Assistance ou ODA (JICA, 
2010: 26). Esta ajuda pode ser feita de forma bilateral – “cooperação técnica” por exemplo - ou multilateral 
– através da “contribuição financeira a organizações internacionais” (ibid.). 
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seres humanos” à Assembleia Geral da ONU e reiterou a mesma posição (Bosold e 

Werthes, 2005: 93; Fukushima, 2003: 134; Remacle, 2008: 6).  

Contudo, estes discursos não tiveram consequências em termos de política 

externa (Korkietpitak, 2012: 181). Foram os dois discursos pronunciados em 1998 por 

Keizo Obuchi, eleito Primeiro Ministro, que introduziram a segurança humana no 

âmago das prioridades políticas do governo japonês (Fukushima, 2003: 136; 

Korkietpitak, 2012: 181; Yamamoto, 2003: 6).  

Na sua primeira intervenção durante a sessão intitulada “An Intellectual Dialogue 

on Building Asia’s Tomorrow” declarou que, na sua visão, a segurança humana 

relaciona-se com as ameaças “à sobrevivência, vida diária e dignidade dos seres 

humanos e [que] reforça os esforços para [as] confrontar” (Obuchi, 1998). Sublinhando 

ainda a relevância a dar à segurança humana na “[procura de] novas estratégias para 

o desenvolvimento económico” da região asiática (Akiyama, 2004: 259; Kotsopoulos, 

2006: 10), declarou:  

 

“A actual crise económica tem agravado as tensões [sociais], ameaçado a vida diária 

de muitas pessoas. (...) Eu acredito que devemos lidar com estas dificuldades com as 

devidas considerações para os segmentos socialmente vulneráveis da população, 

levando em conta a ‘Segurança Humana’, e que devemos procurar novas estratégias 

de desenvolvimento económico que deem importância à segurança humana com 

vista a melhorar o desenvolvimento de longo prazo da nossa região” (Obuchi, 1998). 

 

Para Takemi (2002: 42; 2012: 5), esta primeira elocução de Obuchi tornou a 

segurança humana “parte integrante da política externa” do Japão.  

Num segundo discurso pronunciado nos dias seguintes, Obuchi reforçou a 

necessidade de focar na segurança humana a fim de, com a promoção do diálogo 

intelectual, “revitalizar a Ásia”, encarando o século XXI para a zona como “um século 

de paz e prosperidade construído sobre a dignidade humana”174 (Akiyama, 2004: 259). 

Foi também neste discurso que anunciou a participação financeira do país para se 

criar o United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS), destinado 

inicialmente a favorecer a implementação de projectos na Ásia por parte de 

organizações internacionais 175(Akiyama, 2004: 259;  262; MOFA Website).  

 

                                                           
174

 Em 2002, Keizo Takemi reforçou esta declaração ao dizer, no decorrer do quarto Intellectual Dialogue 
on Building Asia's Tomorrow, que se deve ter “’confiança’ que [os] empenhos terão sucesso na realização 

de um século XXI no qual as pessoas possam viver ao abrigo das necessidades e do medo, na 
estabilidade, prosperidade e paz de espírito” (Takemi, 2002: 51). 
175

 Alargou desde então o seu foco geográfico e financia projectos em toda parte do mundo.  
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Além desta iniciativa, a ideia lançada em 2000 na Cimeira do Milénio por Yoshiro 

Mori originou a criação da Comissão sobre a Segurança Humana (CSH) no ano 

seguinte (Akiyama, 2004: 261; Takemi, 2012: 5). Esta é encarregada de “desenvolver 

o conceito e fazer recomendações para servirem de directrizes para a comunidade 

internacional tomar acções concretas”, seguidas pelo Japão para a difusão da 

segurança humana (Akiyama, 2004: 262; 264). Em 2006, o governo japonês também 

lançou um “open-ended forum on human security” chamado Friends of Human 

Security, que impulsionou o primeiro relatório do Secretário-geral das NU sobre a 

segurança humana em 2010 (Takemi, 2012: 6). Estas últimas considerações 

comprovam que, além do empenho discursivo176 do Japão na segurança humana, este 

também está à origem de muitas iniciativas e acções concretas, tendo a segurança 

humana encontrado vida concreta na política do país.  

O Japão não está apenas à origem do UNTFHS e da CSH, como é um importante 

contribuidor financeiro destes mesmos organismos (Kotsopoulos, 2006: 10), que utiliza 

para “implementar” o conceito (Fukushima referido por Atanassova-Cornelis, 2006: 

46). Por exemplo, participou financeiramente em projectos de reconstrução no Kosovo 

e Timor (MOFA Website), assim como na “desmobilização das tropas” no 

Tajiquistão177, na luta contra “o HIV/SIDA, a tuberculose e a malaria”, doenças 

“identificadas pelos líderes do G8 como uma severa ameaça à segurança humana” 

(Takemi, 2002: 48).  

 

O Japão também implementa a segurança humana através da ODA (Bosold e 

Werthes, 2005: 96; Takemi, 2012: 6). Efectivamente, a seguir às intervenções de 

Obuchi em 1998, o relatório anual do programa de ODA do país incluiu uma secção 

consagrada ao conceito em que afirma o seu empenho na sua aplicação concreta 

(Fukushima referido por Atanassova-Cornelis, 2006: 47). Mas foi só em 2003, quando 

o “documento de base” da ODA foi revisto, é que a segurança humana integrou 

oficialmente o programa (“Charte de l’aide publique au développement du Japon”, 

2003: 5; Korkietpitak, 2012: 185; Takemi, 2012: 6), passando a ser uma das suas 

“políticas de base”, colocando o acento tónico na “protecção e empoderamento dos 

indivíduos” e das comunidades locais (Atanassova-Cornelis, 2006: 48). 

Por outro lado e dentro do âmbito da ODA, o Japão lançou o Grant Assistance for 

Grassroots Human Security Projects, que financia “projectos de desenvolvimento” em 

diversos países, empreendidos por “organizações (...) e autoridades locais” após 
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 Como o reflecte aliás a secção “Chronology of activities related to Human Security by the Japanese 
Government” do site do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão (MOFA Website). 
177

 Durante o processo de paz realizado em cooperação com o PNUD (Takemi, 2002: 48). 
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avaliação dos mesmos pelo governo japonês, a fim de garantir a sua exequibilidade e 

um “benefício para toda a comunidade” (Representative Office of Japan to the 

Palestinian Authority, 2012: 2). A ideia é implementar a segurança humana 

respondendo às necessidades das populações e conseguir o empoderamento das 

comunidades locais, tudo isto trabalhando na base das sociedades com um impacto 

directo supostamente maior (ibid.). Contudo, existem suspeições quanto à eficácia 

destes fundos, nomeadamente em termos de “burocracia” e de coordenação entre as 

decisões e sua realização concreta (Yamamoto, 2003: 15-16). Em 2005, a segurança 

humana aparece como uma prioridade dentro da definição de uma política de médio 

prazo da ODA (Takemi, 2012: 6).  

Em 2006, um departamento sobre “global issues” foi introduzido no seio do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, que integra hoje a segurança humana (Takemi, 

2012: 6; MOFA Website). Efectivamente, a nível global, o Japão também actua em prol 

da segurança humana dentro do sistema das NU. De facto, na edição de 2003 do 

Gaiko Forum178 sobre o tema da segurança humana, o director do Departamento da 

Cooperação Social Internacional do ministério dos negócios estrangeiros, Kaoru 

Ishikawa, defendeu a segurança humana como a pedra angular para a criação de 

normas nas NU (Akiyama, 2004: 264). Tendo por objectivo obter um lugar permanente 

no CS179 (Akiyama, 2004: 265; Korkietpitak, 2012: 182; 184), mas sendo limitado no 

uso da força, e como tal da sua participação no âmbito da segurança internacional (no 

que toca às operações de manutenção da paz levadas a cabo pela ONU por exemplo), 

é do interesse do Japão que a segurança humana adquira um peso consequente no 

seio da ONU, pois as actividades desta em termos de segurança internacional seriam 

alargadas e permitiriam maior presença ao Japão (Akiyama, 2004: 265).   

 

A segurança humana representa portanto um instrumento fundamental da 

diplomacia japonesa através do qual o Japão procura por um lado, fortalecer a sua 

influência na região asiática e, por outro lado, aumentar o seu peso na cena 

internacional.  

 

Como explicar a perspectiva adoptada pelo Japão em termos de segurança 

humana? 
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 É um jornal mensal japonês sobre “foreign affairs” (Gaiko Forum Website). 
179

 Ultimamente, fez uma tentativa em 2005, junto com Alemanha, India e Brasil, para a ONU integrar 
estes quatro Estados mais dois africanos como novos membros permanentes do CS (La France à l’ONU 
Website, “La réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies”). 
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Para Atanassova-Cornelis (2005: 58; 2006: 39), a definição e aplicação concreta 

da segurança humana pelo Japão deriva directamente do seu passado “histórico e 

normativo”.  

Traçando os contornos da política externa japonesa a partir de 1945, a autora explica 

como o Japão, profundamente marcado pela Segunda Guerra mundial180, desenvolveu 

uma “política pacífica”, inserida numa “cultura [antimilitarista]”181 (Thomas Berger 

citado por Atanassova-Cornelis, 2005: 62; 2006: 41; Prantl e Nakano, 2011: 215). Isto 

responde à vontade de um país destruído psicológica e materialmente, em afastar das 

suas políticas a componente militar – que é vista, assim como o “legado imperialista” 

(Nagy, 2011: 4) como sendo responsáveis pelas consequências desastrosas de 1945 

(Edström: 36). Esta vontade era partilhada pelos Estados Unidos, desejosos de conter 

as veleidades militares japonesas (Edström: 37). Assim, a nova Constituição japonesa, 

redigida a seguir a guerra e considerada “imposta” pelos norte-americanos182, proibiu o 

recurso à força, salvo caso de legítima defesa183 (Atanassova-Cornelis, 2006: 42; 

Prantl e Nakano, 2011: 215).  

A árdua tarefa de garantir a segurança nacional nestas condições (sem “poder 

militar”) coube a Shigeru Yoshida, Primeiro Ministro japonês de 1946 a 1954 (Edström: 

46). As suas escolhas em matéria de segurança e política externa desenharam uma 

linha conhecida por Yoshida doctrine (Prantl e Nakano, 2011: 215). Apesar de não 

existir uma definição consensual desta doutrina, é possível caracterizá-la com base 

nas ideias de Masataka Kōsaka e Kenneth Pyle apresentadas por Edström (: 47-48). 

Um primeiro elemento consiste numa aliança militar com os Estados Unidos como 

“garantia da sua segurança nacional” (Atanassova-Cornelis, 2006: 41; Edström: 47), 

que supunha a disponibilização de bases para as forças americanas (Edström: 48). A 

aliança selada em 1951 previa o “acesso ilimitado [dos EUA] ao território [japonês] por 

motivos militares” sem mencionar qualquer compromisso de protecção (Atanassova-

Cornelis, 2005: 72). Nos anos 60, a revisão do acordo formalizou esta obrigação em 

contrapartida da disponibilização pelo Japão de “bases para as forças militares 

americanas” (ibid.). Além de permitir ao Japão “permanecer ligeiramente armado”, a 
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 Nomeadamente pelos bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki, mas também pela derrota da 
guerra no Pacífico (Prantl e Nakano, 2011: 215). 
181

 Vários autores põem de relevo o traumatismo causado pela Segunda Guerra mundial e a consequente 
rejeição do militarismo, que tinha levado o país à situação de 1945 (Berger referido por Atanassova-
Cornelis, 2006: 42; Edström: 36). 
182

 Embora a regulamentação antimilitarista prevista encontrava a aprovação do povo (Edström: 37).  
183

 O artigo 9 da Constituição do Japão de Novembro de 1946 estipula: “Aspiring sincerely to an 
international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign 
right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. 2) In order to 
accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, 
will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized” (Constitution of 
Japan). 
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partir de então e com as condições da Constituição, o Japão procurou evitar qualquer 

intervenção militar ou envolvimento a nível “político-estratégico internacional” 

(Edström: 47). Esta relação próxima com os Estados Unidos mantém-se, tendo os dois 

países, em Abril de 2012, publicado uma declaração conjunta em que selaram um 

“compromisso” mútuo, que inclui a segurança humana (“U.S.-Japan Joint Statement: A 

Shared Vision for the Future”, 2012: 1). Enfim, como resultado destas condições, a 

questão económica tornou-se uma prioridade para o Japão (Edström: 47), que 

concentrou os esforços sobre a “expansão económica”184 (Atanassova-Cornelis, 2006: 

41).  

Aquando da Guerra do Golfo, nasceu um desejo de se envolver de maneira mais 

activa na segurança internacional (Atanassova-Cornelis, 2006: 42). Mas, contribuindo 

apenas financeiramente e “incapaz de responder de maneira eficaz” à situação, o 

Japão foi alvo de muitas críticas, levando-o a dar um novo rumo à sua política externa, 

aumentando a sua participação na segurança colectiva, o seu multilateralismo e 

tentando jogar um papel mais “proactivo” a partir dos anos 90 (Atanassova-Cornelis, 

2006: 42). Assim, na primeira década após a queda do Muro de Berlim o Japão 

começou a participar mais activamente em situações de “gestão de crise global” e 

“prevenção de conflitos” (Atanassova-Cornelis, 2006: 43), em parte possibilitado pelo 

voto de uma lei (International Peace Cooperation Law) que permitiu o envolvimento em 

missões humanitárias e de manutenção da paz da ONU (Atanassova-Cornelis, 2006: 

42). 

Assim, para Atanassova-Cornelis (2006: 44), a segurança humana é a 

prossecução de uma posição não-militarista e centrada no ser humano que o Japão 

desenvolveu desde 1945. Nestas condições, o conceito também lhe permite 

desempenhar um papel maior a nível regional e internacional. “Japan’s human security 

policies created the political space for gaining global influence without revising the 

1947 peace constitution” (Prantl e Nakano, 2011: 217).  

Para além de favorecer o ambiente económico, a segurança e a estabilidade da 

região, o Japão utiliza a segurança humana como instrumento diplomático, procurando 

desse modo, aumentar a sua influência na região asiática por meio da ODA (Akiyama, 

2004: 260-261). Corroborando esta ideia, Nagy (2011: 12) explica que a situação de 

crise na Ásia deu ao Japão a oportunidade de jogar um papel regional maior, 

respondendo às necessidades económicas pela promoção da segurança humana, 

através do desenvolvimento e da segurança ambiental. Neste sentido, Korkietpitak 
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 Afiliado ao bloco ocidental durante a Guerra Fria, o país pôde recuperar rapidamente no plano 
económico (Atanassova-Cornelis, 2006: 41). 
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(2012: 183) diz que alguns dos países afectados pela crise como a Malásia, 

chamaram o Japão para servir de líder regional. Por outro lado, a posição do Japão 

sobre a segurança humana – focada no freedom from want - tinha mais hipóteses de 

ser aceite pelos outros Estados da região, reticentes em trazer na agenda de 

segurança humana questões de “direitos humanos e intervenção humanitária” 

(Acharya, 2001; Evans, 2003: 46-47). Mas, além de corresponder às necessidades 

locais, o que pode fomentar a cooperação regional185 (Nagy, 2011: 29), Sung Won Kim 

(2010) explica que as ideias desenvolvidas pelo Japão sobre o conceito vão ao 

encontro dos princípios confucionistas enraizados nas sociedades asiáticas186. Assim, 

a segurança humana relembra também “as tradições indígenas de dignidade humana” 

(Acharya referido por Evans, 2003: 46).  

 

Para Yamamoto (2003: 18): “East Asian regional community is where Japan can 

prove to be a ‘human security power’”. 

 

Observações, limites e críticas 

 

Como foi demonstrado, a segurança humana no Japão não é apenas um 

“leitmotiv político”, como também é um conceito operacional (Atanassova-Cornelis, 

2006: 49). Desde que adoptou a segurança humana, em 1998, continua a ser um dos 

maiores defensores e promovedores da segurança humana, integrada na sua política 

e operacionalizada. A sua concepção do conceito responde directamente às 

necessidades da região, permitindo-lhe ter um papel maior como ambicionava 

(Korkietpitak, 2012: 182), tanto a nível regional como global, apesar dos 

constrangimentos que até então tornavam a sua participação residual.  

 

Prantl e Nakano (2011: 215) asseveram que a segurança humana concedeu um 

perfil internacional ao Japão, destacando-se assim no meio da comunidade 

internacional, e notam um empenho ainda maior na promoção e operacionalização do 

conceito desde a adopção da R2P na Cimeira Mundial de 2005 e pelo CS o ano 

seguinte187. Se o Japão se declara a favor da responsabilidade de proteger 

formalmente, por outro lado preconiza uma “aplicação limitada” do conceito, que 

contesta, pondo em prática a segurança humana (Prantl e Nakano, 2011: 215-216). O 
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 Por exemplo, a perspectiva adoptada pelo Japão encontra ressonância na Coreia do Norte, que 
enfrenta problemas ambientais e económicos (Nagy, 2011: 29).   
186

 O autor opõe o modelo ocidental cujas origens derivam nomeadamente do tratado de Westphalia e o 
modelo asiático que caracteriza de “Eastphalian order” (Kim, 2010).  
187

 Foi nessa altura que lançou o fórum Friends of Human Security (Fukushima e Tow, referidos por Prantl 
e Nakano, 2011: 215). 
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contexto interno joga a favor disto pela influência de várias ONG’s188 sedeadas no país 

que estão comprometidas na segurança humana e não na R2P (Prantl e Nakano, 

2011: 216).  

“A prevenção de conflitos, a construção de capacidade e a assistência humanitária 

empreendidas [em termos] de segurança humana são consideradas mais efectivas 

para conseguir [uma] paz sustentável. Estas redes advogam que uma visão forte da 

R2P pode de facto colocar em perigo o alcance dos objectivos mais amplos da 

agenda de segurança humana do Japão” (ibid.). 

O Japão é também relutante à R2P por esta encarar o uso da força, quando ele 

próprio não tem os meios, nem a vontade de empregar meios militares. Para citar 

Yasuo Fukuda, Primeiro Ministro japonês em 2008:  

“O Japão não intervém pela força, como política nacional, em tais situações de 

conflito onde a comunidade internacional pode haver de seriamente considerar 

cumprir a sua ‘responsabilidade de proteger’; somos uma nação que tem 

principalmente focado na assistência humanitária e na reconstrução” (Fukuda, 2008).  

Para Bosold e Werthes (2005: 100), a perspectiva adoptada pelo Japão apresenta 

uma vantagem:  

 

“a sua natureza holística[,] que permite a sustentabilidade do processo, pretendia 

criar segurança humana ao nível micro. Devido ao facto que o desenvolvimento e o 

empoderamento devem cada vez mais ser iniciados ao nível [da base]
189

, a 

abordagem japonesa pode dar os seus frutos no futuro próximo”.  

 

Assim, a estratégia japonesa de segurança humana pode ser uma das razões 

pelos bons resultados a nível doméstico em termos de IDH190. Mas, Bosold e Werthes 

(2005: 100-101) também levantam a questão das “estratégias clássicas de 

desenvolvimento” empreendidas pelo Japão para o sucesso da segurança humana, 

sublinhando que o país não leva bastante em consideração novos “desafios” como 

casos de “violência interna aos Estados”. Além do mais, Koizumi, sucessor de Yoshiro 

Mori ao cargo de Primeiro Ministro em 2001 (até 2006), quebrou um pouco a linha 

seguida pelos governos anteriores, na medida em que fez emendar a Constituição 
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 É o caso da associação Peace Boat (Prantl e Nakano, 2011: 215), que defende “a paz, os direitos 
humanos, um desenvolvimento justo e sustentável e o respeito do ambiente”, e participa em projectos de 
segurança humana no mundo, nomeadamente através de programas de desarmamento (Peace Boat 
Website).  
189

 “at the grassroots level” (Bosold e Werthes 2005: 100). 
190

  O Japão é hoje o décimo-segundo país com o maior IDH (PNUD Website, “Japan”) e considerado 
como “livre” (Freedom House Website, “Japan”). 



96 
 

para reabilitar a armada como convencional, já não restringida à legítima defesa, e se 

mostrou mais a favor do bilateralismo do que do multilateralismo, bastante 

desfavorável a um lugar permanente no CS das NU (Akiyama, 2004: 267). Além disso, 

para Akiyama (2004: 267-268), embora a segurança humana continue a ser 

subjacente a políticas, a sua importância enquanto “conceito independente” parece 

reduzir-se e até servir de mera retórica para compensar a ausência do elemento militar 

junto de outras potências a nível mundial. Kotsopoulos (2006: 10) por sua vez diz que 

o Japão “cooper[a]” essencialmente com a ONU, deixando de parte “a sociedade civil 

e as ONG”, esquecendo a estratégia “bottom-up”, “[componente (...) essencial da 

segurança humana]”. Contudo, outros dizem que a sociedade civil desenvolve um 

grande papel em termos de segurança humana no Japão (Yamamoto, 2003: 16). Aliás, 

a JICA, essencial na promoção da segurança humana, procura colaborar com as 

ONG’s e as comunidades, fundamentando-se numa abordagem “de baixo para cima” 

(Korkietpitak, 2012: 187). 

Esta discussão sobre o papel da sociedade civil e das ONG’s não diz apenas 

respeito ao Japão mas à Ásia em geral. Contrariando Cheeppensook (2007) que 

realçou o papel do track III da diplomacia na promoção da segurança humana na 

ASEAN, outros autores defendem que muitas vozes na Ásia estão convencidas de que 

a segurança humana representa um “processo de cima para baixo dirigido e apoiado 

pelos governos” (Evans, 2003: 48). Para Tang (2003: 224-229), a presença destes 

actores tem aumentado desde os anos 80-90, de maneira “rápida” no Japão, embora 

exista limitações em termos de “capacidades”, pela “ausência de uma cultura do 

voluntariado, pela falta de um “sector privado forte”, de “envolvimento e cobertura 

medi[ática]”. 

Além do japão, o Canadá representa outro exemplo de destacar, pela sua 

dedicação à segurança humana desde os anos 90. 

 

VII. O Canadá 

 

Um dos primeiros países a adoptar oficialmente a segurança humana foi o 

Canadá, durante o governo liberal de Jean Chrétien, entre 1993 e 2002, 
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principalmente sob o ditame do antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros canadiano 

Lloyd Axworthy191 (Ozguc, 2011: 38; Kotsopoulos, 2006: 9).  

Este começou a referir-se à noção de segurança humana a partir da sua 

nominação em 1996, mas foi num artigo publicado em 1997, que Axworthy introduziu 

realmente o tema na política canadiana (Bosold e Werthes, 2005: 87). Nesse artigo, o 

ministro defendeu uma visão alargada da segurança, que ultrapasse a dimensão 

militar192, integrando preocupações económicas e de direitos humanos (Axworthy, 

1997: 184; Bosold e Werthes, 2005: 87). Com efeito, redefinir o espectro das ameaças 

impunha-se visto que novos riscos apareceram, e que o fim da Guerra Fria não tinha 

permitido alcançar a “estabilidade global”, apresentando a segurança humana como o 

reflexo da “complexidade do ambiente humano” (Axworthy, 1997: 183-184).  

Dois anos após o início da sua mobilização em torno de uma “agenda política 

internacional que inclua a ideia de segurança humana”, Axworthy asseverou a 

necessidade desta devido à alteração da “natureza dos conflitos” e da crescente 

“globalização”, que fizeram da “segurança do indivíduo” uma “nova medida da 

segurança global e um novo ímpeto para uma acção global” (Canadá, DFAIT, 1999). A 

mundialização contribuiu para o aumento do “crime violento”, do “tráfico de droga” e de 

uma série de ameaças ao ambiente e à saúde (pela propagação de doenças) por 

exemplo, colocando os cidadãos em situações de insegurança mesmo que a 

segurança nacional dos Estados não esteja em risco (ibid.). Estas declarações 

apareceram num documento do Departamento dos Negócios Estrangeiros e do 

Comércio Internacional em Abril de 2009, o qual pretendia definir a segurança 

humana, dar motivos à adopção de uma perspectiva de segurança humana, assim 

como “clarificar a sua relação com a segurança nacional e o desenvolvimento 

humano” (Canadá, DFAIT, 1999). 

Como foi precisado em 1999, na óptica do Canadá, a segurança humana significa: 

“liberdade de ameaças (...) aos direitos das pessoas, à sua segurança, ou mesmo às 

suas vidas”193, o que supõe prevenção e acção para “reduzir a vulnerabilidade e 

minimizar os riscos” (ibid.). Caracterizar um assunto como sendo de segurança 

humana depende do “grau em que a segurança das pessoas está em risco” (ibid.). 

Mas, não obstante ter definido esta como a protecção contra “ameaças violentas e não 

violentas” e defendido uma visão alargada das “ameaças potenciais” (ibid.), 
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 Assumiu estas funções de Janeiro de 1996 a Outubro de 2000 (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 249). 
192

 Para Axworthy (1997: 184), a segurança humana é “muito mais do que a ausência de ameaça militar”.   
193

 “freedom from pervasive threats to people’s rights, their safety, or even their lives” (Canadá, DFAIT, 
1999). 
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rapidamente e por razões financeiras, o Canadá cingiu-se às violências contra os 

indivíduos, ou seja, à “segurança física” (Gasper, 2008: 28; Liotta e Owen, 2006: 42). 

Efectivamente, o país centrou a sua atenção sobre os “conflitos violentos”194 e as 

“transições democráticas” (Bosold e Werthes, 2005: 97), optando por uma visão 

restrita da segurança humana, reduzida à liberdade do medo (Kotsopoulos, 2006: 9). 

Isto aparece explicitamente num documento oficial publicado em 2002, intitulado “Vivre 

à l’abri de la peur”, onde se enumeraram as cinco prioridades de segurança humana 

da política externa: “segurança pública”, “protecção dos civis”, “prevenção de 

conflitos”, “governação e responsabilização” e “operações de apoio à paz”195 (Akiyama, 

2004: 255-256; Canadá, DFAIT, 2002: 3). Defende-se que esta orientação deriva do 

caso do Kosovo, por ter realçado a importância da boa governação (Nagy, 2011: 13). 

A segurança humana posta em prática pelo Canadá 

 

À luz das análises de Heinbecker e Kenkel, duas pincipais razões dão a entender 

a adopção da segurança humana pelo Estado norte-americano. Por um lado, é um 

país de “interesses e valores”: um dos Estados mais “seguros do mundo” e dos mais 

liberais em termos de “livre circulação de bens, pessoas, ideias e capital” (Heinbecker, 

2000: 12). Por outro lado, o papel abissal jogado na promoção do conceito insere-se 

numa “tradição de orientação moral na sua política externa”196 (Kenkel, 2008: 3), 

sendo este fundamental para o seu soft power (Heinbecker, 2000: 13). Para Paul 

Heinbecker (1999: 7), “o princípio é tão importante para os canadianos como o poder”. 

Ele explicou ainda que o Canadá sempre se preocupou pelos factores que ameaçam 

“a estabilidade do sistema internacional”, como o tráfico de armas, sabendo que as 

ameaças não se confinem às fronteiras de um país, baseando o seu multilateralismo 

nesta realidade (Heinbecker, 2000: 13; Kenkel, 2008: 3).  

Desta maneira, segundo Ozguc (2011: 38), existe uma identificação natural do 

Canadá com a segurança humana. Porém, este também mostrou como esta tem sido 

instrumentalizada para manter, até construir, a identidade e unidade nacional, 

insinuando que a política externa do Canadá foi sempre em parte ditada por objectivos 
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 O Canadá acusa o relatório do PNUD de negligenciar a “insegurança humana resultante de conflito[s] 
violento[s]” (Acharya e Acharya, 2002: 13). 
195

 Neste âmbito, o Canadá toma em particular consideração as questões de género (Canadá, DFAIT, 
2004). 
196

 O Canadá defende os valores de “tolerância, democracia e o respeito dos direitos humanos” 
(Heinbecker, 2000: 12), à origem do seu interesse pela segurança humana segundo um relatório de 
avaliação de segurança humana de 2003 (Ozguc, 2011: 46). 



99 
 

de política interna197 (Ozguc, 2011: 39). Nas décadas de 80 e 90, a questão da 

independência do Quebeque198 e os problemas económicos ameaçavam a unidade da 

nação (Ozguc, 2011: 39). Neste contexto, fazer da agenda de segurança humana o 

centro da sua política externa era estratégico, pois divulgava uma imagem “positiva e 

pacífica” do país através da sua cultura e valores, mantendo a coesão interna, bem 

como favorecendo a economia199 (Ozguc, 2011: 44). Tal agenda não só permitia 

“revitalizar o discurso sobre os valores partilhados”, como também realçava o 

multiculturalismo do país (Ozguc, 2011: 45-46). Promover o seu soft power deste 

modo era ainda uma maneira de se distinguir dos EUA, e assim reforçar o sentimento 

de “identidade nacional” (Ozguc, 2011: 48). Todavia, este discurso unificador esconde, 

para Ozguc (2011: 52), um objectivo menos louvável, pretendendo-se silenciar a 

pluralidade de vozes internas, “controlar a proliferação de identidade étnicas e 

culturais”. Enquanto que a promoção da segurança humana incentiva a “emancipação 

individual”, das comunidades, e luta contra “o racismo e a exclusão”, o Canadá 

contribuiu ao progresso destas duas atitudes no seu próprio território, por considerar 

os nacionalismos culturais e étnicos como um “problema” (ibid.). Neste aspecto, Ozguc 

(2011: 53) ajuíza que, na política canadiana, a segurança humana assemelha-se em 

vários aspectos ao conceito tradicional de segurança. De facto, um dos motivos da 

utilização da primeira radica no medo da “insegurança” interna e na falta de “unidade 

nacional” (ibid.). 

Como Axworthy escreveu em 2001, o Canadá “reconhe[ceu a] nova realidade 

global [e] o governo fez da segurança humana uma prioridade”, o que ficou ilustrado 

pela parte do orçamento de 2000 concedida à segurança humana (Axworthy, 2001a: 

11-12). O Canadá deu de facto um grande contributo ao aparecimento e 

desenvolvimento da segurança humana (Grunau: 1), liderando várias iniciativas na 

matéria. Esta promoção da segurança humana passa sobretudo pelo nível multilateral 

e pela procura de “alianças (...) que apoi[em] a sua (...) abordagem ampla da 

segurança internacional” (Bosold e Werthes, 2005: 88). Na perseguição destes 

objectivos, em 2000, o governo canadiano lançou o Human Security Program, 

programa quinquennal que apoia projectos com o intuito de fomentar a segurança 

humana (Canadá, DFAIT, 2002: 3; Kotsopoulos, 2006: 9). 
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 Ozguc (2011: 41-43) explica por exemplo como o internacionalismo, “símbolo de independência”, que 
supunha ainda o “reconhecimento das diferenças” - culturais e étnicas por exemplo -, era um elemento de 
política externa que visava manter a ordem interna. 
198

 Um referendo organizado em 1995 revelou um menor “apego”do Quebeque ao Canadá do que o resto 
do país (Ozguc, 2011: 40). 
199

 A cultura era vista como um factor de “prosperidade económica” (Ozguc, 2011: 44).   
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Logo de início, um dos cavalos de batalha do Canadá em termos de segurança 

humana foi a luta contra as minas terrestres anti-pessoais (Bosold e Werthes, 2005: 

89). As autoridades canadianas, Axworthy em particular, organizaram uma campanha 

activa, agindo “fora dos canais diplomáticos clássicos”200 e tirando proveito das novas 

“tecnologias de informação”, que alargaram o acesso às informações e facilitam os 

“processos de negociação” (Bosold e Werthes, 2005: 89). O sucesso do chamado 

“processo de Ottawa”, iniciado numa conferência organizada pelo Canadá em Outubro 

de 1996, concretizou-se no Tratado do mesmo nome201, aberto à assinatura em 

dezembro de 1997 e entrado em vigor a 1 de Março de 1999 (Bosold e Werthes, 2005: 

89; ICRC202, 1998: 4). Ainda por estímulo de Axworthy, a segurança humana entrou 

“na agenda do G8 na Cimeira em Colonha em 1999”, em que os membros declararam 

o seu empenho na luta contra as “ múltiplas ameaças à segurança humana” e na 

criação de condições mínimas de “direitos (...), segurança e (..) sobrevivência dos 

indivíduos” (Kotsopoulos, 2006: 9). Nesse mesmo ano, o Canadá ainda impulsionou a 

criação do Human Security Network203 e lançou a ICISS em 2000 (Kotsopoulos, 2006: 

9). Além disso, o Canadá argumentou em favor do estabelecimento do TPI (Ozguc, 

2011: 38), bem como assinou várias declarações sobre a segurança humana em 

conjunto com a União Europeia. Assim, num comunicado de imprensa de 16 de 

Dezembro de 1999, a UE e o Canadá reafirmaram o seu empenho em promover a 

segurança humana, a sua cooperação neste âmbito, assim como resolver problemas 

que a ameaçam, a proliferação de “armas ligeiras” (“European-Canada joint statement: 

electronic commerce in the global information society”). Mais tarde, aquando de uma 

cimeira em Lisboa, em Junho de 2000, os dois parceiros reiteraram o seu 

compromisso em prol da segurança humana, fazendo da “prevenção de conflitos” e da 

“reconstrução pós-conflito” uma estratégia principal para concretizar tal objectivo (“EU-

Canada Summit Lisbon, 26 June 2000”).  

Neste âmbito, já nos anos 1980, o Canadá tinha orientado a sua participação nas 

missões de paz para os “direitos humanos”, e reveu o absolutismo da “soberania 

estatal” (Gammer referido por Huliaras e Tsifakis, 2007: 568). Mais, a sua presença 

militar “nos Balcãs” na década seguinte testemunhou o desejo de se tornar um 

“promotor de segurança humana” (Huliaras e Tsifakis, 2007: 568). O Canadá 

participou enquanto “peacekeeper” “em todas as operações da NATO e da ONU na 
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 Promovendo assim a segurança humana pela chamada “nova diplomacia” (Bosold e Werthes, 2005: 
89). 
201

 Ou Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, Produção e Transferência de Minas 
Antipessoal e sobre a sua Destruição.  
202

 International Committee of the Red Cross. 
203

 Ver a parte consagrada ao Human Security Network. 
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Bosnia e no Kosovo”, bem como aumentou a sua ajuda financeira204 a partir de 1999, 

para apoiar a “reconstrução” do Kosovo (Huliaras e Tsifakis, 2007: 567).  

A nível académico, uma rede universitária, chamada Consortium canadien sur la 

sécurité humaine, foi criada em 2001 para “promover a investigação aplicada sobre a 

segurança humana”, nomeadamente facilitando a comunicação dos actores: ONG’s, 

políticos, “centros de reflexão”, etc. (Ministério dos Negócios Estrangeiros e do 

Comércio Internacional, 2007: i). Esta rede já provou a sua “pertinência”, “eficiência” e 

“rentabilidade” (Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Comércio Internacional, 

2007: 55). 

 

Estes múltiplos exemplos destacam como Axworthy actuou no sentido de 

institucionalizar e multilateralizar a segurança humana (Hataley e Nossal, 2004: 8). 

Contudo, a política canadiana na matéria não tem sido constante, indo a sua evolução 

de par com o ambiente internacional e o cenário político e económico interno. 

Da doutrina Axworthy ao “Middle Power Internationalism” 

Tão notável foi o contributo do ministro, que as suas ideias e práticas em termos 

de segurança humana foram reunidas sob a apelação “doutrina Axworthy”, a qual 

aposta no soft power, na capacidade da sociedade civil, das ONG’s e dos Estados de 

posição secundária na cena internacional, mas partilhando ideias comuns (Bernard, 

2006: 238-239). Axworthy assentava a mobilização em favor da segurança humana 

sobre os Estados membros do HSN e as ONG’s205, acreditando que esta rede bastava 

para conseguir promover a noção, tentando ainda evitar que esta se torne objecto de 

negociações (“politics of bargaining”), inevitável se se envolver “grandes potências” 

(Bernard, 2006: 243).  

Os apoiantes da doutrina apresentam o Canadá como um dos países em melhor 

posição para liderar um movimento em prol da segurança humana pela sua tradição 

democrática, liberal, pelo seu multilateralismo e valores, aspectos que ilustram que o 

Canadá já é um exemplo em si de segurança humana (Bernard, 2006: 242). No 

entanto, estes preceitos também têm sido criticados. Argumenta-se por exemplo que a 

governação sob Axworthy apresentava uma discrepância entre a “retórica” e a 

incapacidade de assegurar os comprometimentos (Bernard, 2006: 240-241), 

susceptível de provocar desilusões a longo prazo (Stairs, 2001: 49). Outros críticos 
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 Esta ajuda concentrou-se no “primado do direito, na saúde e na educação” (Huliaras e Tsifakis, 2007: 
569), refletando que o Canadá implementa aspectos da segurança humana na sua versão mais alargada. 
205

 Os novos actores são responsáveis pela “internacionalização da consciência” (Axworthy, 2001a: 5), 
primordial na agenda de segurança humana. 
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afirmam que o contexto pós-Guerra Fria não deu primazia ao soft power sobre o hard 

power, levantando por outro lado dúvidas quanto ao uso que o Canadá fez de todo o 

soft power que o país dispunha segundo Axworthy (Bernard, 2006: 240). Além do 

mais, defende-se que o Canadá deve apostar na componente militar e na diplomacia, 

a fim de ganhar peso junto dos outros Estados e credibilidade sobre a sua capacidade 

de assumir seus compromissos (Bernard, 2006: 241).  

Neste sentido, Prosper Bernard (2006: 241) sublinha que o investimento no hard 

power canadiano decresceu nos anos 90: as despesas militares e o financiamento das 

operações de manutenção da paz diminuiram, oferecendo menos garantia à 

realização dos seus compromissos em termos de segurança humana, enquanto que 

antes, o Canadá era um dos principais contributores da NATO e das missões 

referidas. Tendo reduzido a ajuda económica, o Canadá começou a carecer de 

recursos úteis à realização das operações de paz e de ajuda ao desenvolvimento, 

incluídas na agenda de segurança humana (Bernard, 2006: 241). Devido a um 

orçamento limitado pela necessidade de reduzir o défice206, nos anos 90, para Bernard 

(2006: 252; 257), o Canadá terá perdido a sua “efectividade” em matéria de política 

externa. Em termos teóricos e práticos, a primazia dada ao soft power fez com que o 

Canadá abandonasse o “activismo de potência média”207, que visava “alinhar os 

compromissos do Canadá com as suas capacidades materiais”, para centrar os seus 

esforços na difusão de valores humanistas na cena internacional (Bernard, 2006: 242). 

Embora as duas perspectivas não entram em ruptura total, interpretam os desafios e 

“oportunidades internacionais” que se apresentam ao país de uma maneira diferente 

(Bernard, 2006: 256). Ao mobilizar o soft power e a segurança humana no caso dos 

“conflitos intra-estatais”, Hampson e Oliver (1998: 394) denunciam que a doutrina 

Axworthy, ou “diplomacia púlpita” nos seus termos, “simplifica demais” este tipo de 

conflitos, acabando por menosprezar “os instrumentos militares da diplomacia”.  

Aquando da sua eleição, como Primeiro Ministro de Dezembro de 2003 a 2006, 

Martin iniciou uma “foreign policy review” e fez da segurança humana um princípio-

chave das suas “prioridades administrativas” (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 258-261). 

O International Policy Statement (2005), resultado desta revisão, é visto por John 

Noble (referido por Bookmiller e Bookmiller, 2010: 258) como “uma forma híbrida do 

activismo internacional de Axworthy temperado de realidade[, necessitando-se] 

melhores relações com os EUA”. Duas razões contextuais explicam porque a maneira 

de liderar a política de segurança humana mudou com o governo de Martin (Bernard, 
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 É uma das razões explicando a relutância em intervir no Timor (tema desenvolvido mais a frente). 
207

 “middle power activism” (Bernard, 2006: 242). 
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2006: 248). Em primeiro lugar, os ataques do 11 de Setembro de 2001 nos EUA 

aumentaram a percepção do terrorismo e do risco criado pelos Estados frágeis, bem 

como reforçaram a relevância da segurança humana (Bernard, 2006: 249). Partindo do 

princípio que o Estado é o primeiro responsável pela segurança dos seus cidadãos, 

defendeu-se que a segurança humana devia de ser virada para a “construção de 

Estados”, velando pela melhoria das instituições e por uma boa governação, assuntos 

que passaram a ter prioridade com o governo de Martin (Bernard, 2006: 249-250). Por 

outro lado, a política de redução do défice levou a uma melhor situação fiscal nos anos 

2000, permitindo investir de novo nas “capacidades militares, económicas e 

diplomáticas”, aumentando a presença efectiva do Canadá na cena internacional 

(Bernard, 2006: 253). Nestas circustâncias, o “internacionalismo das potências 

médias208” influenciou a administração de Martin (Bernard, 2006: 246). Este modelo, 

que visa dar mais visibilidade e importância a potências médias, bem como pôr em 

relevo e diminuir o diferencial de meios entre estas e as potências maiores, dominou a 

política canadiana até o final da Guerra Fria (Bernard, 2006: 245-246; 256). Sendo 

sobretudo centrado no hard power e na promoção dos interesses nacionais (ibid.), 

este arquetipo contrasta claramente com a doutrina Axworthy. Em concreto, o governo 

de Martin esforçou-se para alinhar mais os “compromissos de política externa [com] as 

capacidades materiais”, assim como procurou colaborar com “grandes potências”, 

nomeadamente em foruns multilaterais, como o G8 ou a NATO, e pela aproximação 

aos EUA (Bernard, 2006: 246; 255).  

 

Apesar dos ataques que recebeu, foi Axworthy quem impulsionou a segurança 

humana a nível nacional e além, tendo a maioria dos contributos ocorrido durante o 

seu mandato. Em consequência, o Canadá ficou por exemplo mais atento aos enjeux 

de segurança humana na África, tornando-se um verdadeiro “empreendedor de 

normas” e ganhando a influência procurada na definição da “agenda global” (Black 

referido por Hurd, 2012: 23). Porém, vários limites contrabalançam estas iniciativas.  

Os limites da política canadiana de segurança humana 

 

Antes de tudo, o ímpeto de Axworthy não era tão forte nos seus colegas (Hataley 

e Nossal, 2004: 14-15; Huliaras e Tzifakis, 2007: 563), e tampouco foi igualado pelos 

próximos governos. Assim, alguns vêem no fraco empenho em Timor, caso estudado 

mais à frente, um indício de que o governo no seu conjunto não tinha a mesma 

dedicação à segurança humana do que Axworthy (Hataley e Nossal, 2004: 14-15). 
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 “middle power internationalism” (Bernard, 2006: 245). 
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Com efeito, segundo Hataley e Nossal (2004: 7-8), o resto do governo de Chrétien não 

partilhava a mesma vontade, nem tinha a capacidade económica de seguir a agenda 

ambiciosa do ministro. Embora a segurança humana não tenha desaparecido da 

política canadiana (Ozguc, 2011: 38), é igualmente verdade que os sucessores de 

Axworthy não tiveram o mesmo interesse e empenho no conceito (Furtado, 2008: 418. 

De facto, o sucessor ao seu cargo, John Manley209, manifestou a vontade de não 

centrar a diplomacia canadiana essencialmente neste conceito, dando, por sua vez, 

prioridade à luta contra o terrorismo e velando sobretudo pela responsabilidade de 

proteger (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 256-257). A segurança humana não foi 

deixada de lado, Manley reconheceu por exemplo os contributos do HSN (ibid.). 

Todavia, ele reduziu os temas que considerava de segurança humana, e associou 

outros à segurança tradicional (Bosold e Bredow, 2006: 839). Quanto a Graham (2002-

2004), integrou assuntos antes tratados na agenda de segurança humana, como o 

“desenvolvimento sustentável”, “numa agenda independente” (Bosold e Bredow, 2006: 

839-840). Para Furtado (2008: 219), em vez de debaterem sobre a segurança humana 

como “novo paradigma de política externa”, os governos que sucederam a Axworthy 

interessaram-se pelos “aspectos práticos de implementar a agenda”, bem como 

utilizavam o conceito sobre “assuntos específicos” como a “mundialização”.  

De maneira geral, entre 1993 e 2006, o Canadá foi dirigido pelo partido liberal pelo 

que, para Ozguc (2011: 38), a segurança humana não era apenas um instrumento de 

política externa, como também fazia parte do “projecto de construção da nação”. 

Desde a mudança para o partido conservador, com a eleição de Harper em 2006, 

vários comentadores  asseveram que a agenda de segurança humana desvaneceu da 

política externa canadiana (Furtado, 2008: 418; Landriault, 2008; Ozguc, 2011: 38). No 

entanto, outros defendem que esta continuou presente, embora de maneira indirecta, 

através de referências à liberdade do medo e à responsabilidade de proteger, isto, nos 

discursos oficiais (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 260; Kelly, 2011: 3). O Canadá 

continuaria a actuar em favor da segurança dos indivíduos no terreno, como o terá 

feito no Afeganistão (ibid.; Furtado, 2008: 418). Todavia, Kelly (2011: 3) atesta que 

esta intervenção não teve os atributos de uma “operação de manutenção da paz”, e 

que aliás, Harper diminuiu as verbas para este tipo de missões, privilegiando 

“ofensivas” unilaterais. Denuncia-se que este mudou radicalmente o rumo da política 

externa do Canadá, tornando o país mais “nacionalista”, “intervencionista (quando 

serve interesses nacionais)” e “militarista”, transformando a sua imagem, visto antes 
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 Ao cargo entre 2000 e 2002, Manley foi visto como podendo melhorar as relações com os EUA, sendo 
que muitos viam “a agenda de segurança humana” de Axworthy como “anti-americana” (Bosold e Bredow, 
2006: 838-839). 
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como pacífico e multilateral (O’Reilly e Murrett, 2010: 21; Kelly, 2011: 6-7). Harper 

privilegia a “segurança nacional” e a “Realpolitik” , em detrimento da segurança 

humana e do “internacionalismo liberal” (O’Reilly e Murrett, 2010: 5). 

 

É possível ilustrar esta evolução da política analisando a alteração  do lugar do 

HSN na atenção do Canadá. Em 2004, o Canadá assumiu a presidência do Network, 

concentrando-se, por um lado, sobre problemas de segurança humana já 

“estabelecidos”, como as minas terrestres ou os direitos humanos, interessando-se, 

por outro, em temas “emergentes” de segurança humana “como a responsabilidade de 

proteger, o VIH/SIDA, as mulheres, a paz e a segurança” (Bookmiller e Bookmiller, 

2010: 258). Mas, no ano seguinte, o International Policy Statement designou a 

francofonia como um “fórum multilateral para promover os objectivos da segurança 

humana”, sem fazer referência ao HSN, sugerindo que as autoridades canadianas já 

não viam no HSN um lugar privilegiado para a defesa das suas metas em termos de 

segurança humana (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 258-259). Efectivamente, enquanto 

o Canadá se tornava um férvido defensor da R2P, este tema era difícil de abordar nas 

dicussões do HSN, nomeadamente devido à relutância da África do Sul, pelas 

implicações do conceito sobre a soberania (entrevista com Allan Rock, 2007, referida 

por Bookmiller e Bookmiller, 2010: 259). A partir do sucessor de Martin, notou-se um 

declínio da retórica de segurança humana e do HSN como “instrumento de política 

externa”210 (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 260). O governo de Stephen Harper, eleito 

em 2006, não mandou nenhum ministro dos negócios estrangeiros às reuniões do 

HSN, e Peter MacKay foi o último à data a ter assistido a um almoço do HSN 

organizado na abertura da AGNU em 2006211 (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 261). 

 

Uma das críticas mais virulentas ao Canadá vem de Furtado (2008: 406; 417), o 

qual defende que, contra todas as expectativas, este nunca fez da segurança humana 

o princípio-chave da sua sua política externa, nem foi alvo de uma “realoca[ção] dos 

recursos”. Para ele, antes de 1999, muito foi discutido, prometido, mas pouco terá sido 

realizado, pelo que a segurança humana “não definiu a agenda canadiana” (Furtado, 

2008: 413-414). Concordando com isso, Bosold e Bredow (2006: 838; 844) não vêem 

uma “mudança radical na política externa do Canadá”, e observam que Axworthy foi 

responsável pela restrição da concepção da segurança humana através dos seus 
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 Para Bookmiller e Bookmiller (2010: 260), apesar dos conservadores se referirem ao freedom from fear 
e à R2P, é feito “menos uso” da expressão “segurança humana”. 
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 Contudo, embora tenham cargos de menor importância, oficiais do Departamento dos Negócios 
Estrangeiros e do Comércio Internacional “continuaram a representar o Canadá nos almoços e reuniões 
ministeriais” (Bookmiller e Bookmiller, 2010: 261). 
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discursos. O apogeu da segurança humana terá sido marcado pouco antes da crise do 

Kosovo, a qual despertou ainda maior atenção entre os governantes sobre “as 

dimensões individuais da lista de segurança humana” (Furtado, 2008: 416; 421). 

Contudo, enquanto a falta de consenso não permitia aos defensores da definição 

ampla da segurança humana ir adiante, a outra versão foi definida de maneira tão 

restrita, que acabou por “significar muito pouco”, sendo insuficiente para reorientar as 

políticas (Furtado, 2008: 417). No entanto, o estudo aqui realizado contesta em larga 

medida estas conclusões, sendo que o Canadá tem sido um promotor fértil da 

segurança humana, na origem de muitas iniciativas concretas. Mitigando o seu 

balanço, o autor frisa aliás o impacto positivo do conceito, que colocou novas questões 

(trazendo por exemplo as crises humanitárias à ribalta), e reforçou os valores que 

afiguram a identidade canadiana (Furtado, 2008: 421). Não obstante, a diplomacia 

modelo do Canadá em matéria de segurança humana depara-se com falhas. Como 

primeiro exemplo, citam-se as acções da Talisman Energy. Revelada a participação da 

companhia petrolífera no financiamento do conflito no Sudão, nomeadamente através 

do relatório de 2000 de John Harker, o governo foi intimado sancionar a empresa 

(Ramel, 2003: 96). Contudo, os dirigentes canadianos não lhe aplicaram nenhuma 

sanção, no pior, John Manley quis impor-lhe um “Código ético” (ibid.).  

Quanto à crise de Timor Leste no final dos anos 90 evocada há pouco, a análise 

realizada por vários autores ilustra outro limite da política canadiana de segurança 

humana.  

Steve Grunau (: 12) relata o conflito no Timor Leste, mostrando como a situação 

em 1999 representava uma clara ameaça à segurança humana, nomeadamente 

devido à violência e deslocamento de pessoas. Envolvido na tentativa de resolver a 

situação, o Canadá encontrava-se directamente implicado pelo choque entre o 

contexto de violência e o freedom from fear, componente sobre a qual assenta a sua 

visão da segurança humana (ibid.). Desmarcando-se do compromisso feito no caso do 

Kosovo, em que tinha declarado a impossibilidade de não agir face às violações 

maciças dos direitos humanos, o Canadá não interveio com a mesma determinação no 

caso de Timor (Grunau: 13). A sua atitude foi lenta, demonstrando pouca vontade de 

intervir (Hataley e Nossal, 2004: 7). Baseando a sua análise nos documentos oficiais 

emitidos pelas autoridades canadianas durante o conflito, Grunau (: 14) pode atestar 

que o Canadá se mostrou relutante em aplicar outras sanções à Indonesia do que uma 

mera “desaprovação da comunidade internacional”. O Canadá não quis aplicar 

“sanções punitivas”, continuando por exemplo a exportar material militar, quando 

outros países tinham declarado um embargo sobre as armas (Grunau: 6). Axworthy 

tinha consciência do carácter crítico de uma situação que não podia continuar, porém, 
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recusou isolar a Indonésia impondo por exemplo sanções económicas, privilegiando 

manter a “comunicação” e encontrar uma solução multilateral (Hataley e Nossal, 2004: 

10-11). Grunau (: 14) explica esta cautela pela transição democrática212 então em 

curso na Indonésia, visando manter a “estabilidade do processo eleitoral”, que uma 

intervenção teria podido comprometer. Por outro lado, existia a ameaça de uma 

intervenção exaltar os movimentos separatistas na Indonésia, fazendo aparecer novos 

conflitos (ibid.). Todavia, para Grunau (: 15), estas razões valem para defender a 

cautela de uma intervenção internacional, não dispensando o Canadá de manifestar 

bilateralmente a sua reprovação perante as acções da Indonésia no Timor. Vários 

autores chegam à conclusão que a atitude do Canadá devia-se ao facto do território 

timorense não representar nenhum interesse estratégico em termos geográficos e 

demográficos, em comparação com o seu parceiro comercial indonésio (Grunau: 16; 

Hataley e Nossal, 2004: 7; 13). Além de privilegiar o interesse nacional, o Canadá 

também se encontrava limitado materialmente, por não ter os recursos financeiros 

necessários para destacar uma força de combate suficiente (ibid.; Hataley e Nossal, 

2004: 7). Assim, para Hataley e Nossal (ibid.), o caso do Timor colocou ao Canadá um 

dilema entre o que Emmerson (1999) chamou “Moralpolitik” e “Realpolitik” (Hataley e 

Nossal, 2004: 14-15). Cedindo à pressão da sociedade civil e das ONG’s, o Canadá 

acabou por intervir (ibid.). Os dois autores acrescentam ainda que o Primeiro Ministro 

Jean Chrétien, tinha certa aversão ao uso da força (Hataley e Nossal, 2004: 5).  

 

Embora o grau de entusiasmo para a segurança humana tenha variado consoante 

os governantes, apesar dos limites e das críticas, o Canadá foi um dos primeiros 

países a adoptar a segurança humana e a seguir neste caminho. Mesmo se o governo 

actual não está empenhado nesta direcção, os estudos académicos canadianos 

parecem deplorar este facto, levantando esperança de que a opinião pública, pelo 

enraizamento dos valores pacíficos da cultura canadiana, se manifeste para uma 

política que reintegre mais segurança humana, seja nos debates como nas próximas 

eleições.  

 

Ao estudar os casos do Japão e do Canadá, vê-se como dois países-chave em 

termos de segurança humana podem adoptar duas vias muito distintas. Analisar os 

pontos comuns e as diferenças destas duas perspectivas ajuda perceber melhor o 

carácter amplo da segurança humana, a variedade de interpretações e planos de 
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acção que existem a seu respeito, mas também a cooperação possível acima das 

divergências.   

 

Um breve estudo comparativo das abordagens canadiana e japonesa 

Estas duas abordagens da segurança humana diferem em primeiro lugar no seu 

objecto. Efectivamente, enquanto o Canadá concentra a sua agenda sobre o freedom 

from fear, o Japão adoptou uma posição mais abrangente, tomando em consideração 

a visão do Canadá213 mas cujas acções incidem principalmente no freedom from want, 

sobre aspectos relativos ao desenvolvimento (Bosold e Werthes, 2005: 97-98). 

Embora estas considerações de prazo sejam contestáveis, Bosold e Werthes (2005: 

100) avançam que, por se centrar em metas concretas e mais facilmente realizáveis, a 

perspectiva adoptada pelo Canadá é uma “estratégia de curto a médio prazo”, 

enquanto o Japão oferece uma perspectiva de “médio a longo prazo” por atacar as 

raízes das situações de insegurança. No que diz respeito aos meios de promoção da 

segurança humana, os dois Estados tiveram uma figura política que jogou um papel 

relevante na introdução e promoção da segurança humana, Axworthy e Obuchi 

(Bosold e Werthes, 2005: 98; Huliaras e Tzifakis, 2007: 561). Além disso, ambos os 

países agem a nível multilateral, procurando desta maneira aumentar a sua influência 

na cena internacional (Bosold e Werthes, 2005: 99). No entanto, é advogado que o 

Canadá privilegia a cooperação com as “ONGs e grupos da sociedade civil”, 

desenvolvendo estratégias de diplomacia “não-convencional”, enquanto o Japão pelo 

contrário, mais ligado ao sistema das NU, apresenta um “grau de institucionalização” 

mais acentuado (Bosold e Werthes, 2005: 98; 100). Contudo, as duas “metodologias” 

estariam a aproximar-se desde recentemente, ambas apostando na cooperação com 

outras potências (Huliaras e Tzifakis, 2007: 566-567). Por outro lado, os dois países 

lançaram iniciativas à parte - CSH e ICISS - que o outro não integrou (Fukushima, 

2005: 20).  

Contudo, apesar de terem concepções opostas, o Japão e o Canadá colaboram 

em termos de segurança humana, enfatizando a força do conceito no incentivo à 

cooperação internacional. No quarto simpósio organizado entre os dois países sobre 

“cooperação em termos de paz e segurança”, em 2005, estes declararam que a 

segurança humana é um tema para cooperação e que as suas divergências estavam a 

reduzir-se, podendo complementar-se (“The 4th Canada-Japan Symposium on Peace 
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 Para Bosold e Werthes (2005: 98), o Japão reconhece que a “proliferação de pequenas armas e das 
minas terrestres” são preocupações de segurança humana, mas não as principais. 
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and Security Cooperation”, 2005214; Fukushima, 2005: 20). Símbolos da vontade de 

cooperar para a implementação da segurança humana, o Japão passou a participar ao 

HSN e os dois países colaboram na promoção do conceito na APEC (Fukushima, 

2005: 21; 25). Aliás, os dois casos não são tão opostos como se parece ou se defende 

(Huliaras e Tzifakis, 2007: 561). Os dois Estados adoptaram a segurança humana na 

mesma altura, no final dos anos noventa, bem como ambos consideraram, 

inicialmente, a segurança humana na sua acepção extensa definida pelo PNUD (ibid.). 

Aliás, terá sido Axworthy quem terá falado da nova noção ao seu colega japonês 

aquando de uma conferência do G7, em 1996 (Fukushima referido por Huliaras e 

Tzifakis, 2007: 562). Ambos os países também puseram a segurança humana em 

prática através de meios financeiros (o Human Security Program, o UNTFHS e a 

ODA), assim como foram os motores da investigação para “o futuro desenvolvimento 

do conceito”, através da ICISS e da CSH (Huliaras e Tzifakis, 2007: 565-566). 

 

 

Observações gerais e recomendações 

 

A segurança humana tem sido aplicada para “definir políticas externas de Estados 

individuais (como o Canadá e o Japão), como doutrina de política externa de 

organizações regionais (e.g. UE, ASEAN e União Africana) e como definiç[ão] de 

instituições supranacionais ([Nações Unidas]) e de actores a nível da sociedade civil” 

(Juntunen, 2011: 59). Vários actores esforçam-se portanto de transcrever o conceito 

em “políticas públicas” (DDHD, 2006: 6). No que diz respeito às intervenções em seu 

nome, o balanço é matizado. Muggah e Krause estudaram duas missões da ONU no 

Haiti, a primeira entre 1993 e 1995, desprovida de referência ao conceito, e a Missão 

das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), entre 2003 e 2005, já 

influenciada pela “agenda de segurança humana” (Chandler, 2008: 432). Eles 

concluiram que a noção pode ter mudado o “paradigma”, mas não se reflectiu em 

termos de intervenções, de “estratégias práticas” (ibid.). Também foram aqui ilustrados 

os limites de uma intervenção em particular, a do Kosovo. Contudo, apesar do 

caminho que falta percorrer, a segurança humana penetra cada vez mais a retórica 

das intervenções humanitárias, molda as operações de paz e está presente nas 

noções de R2P e de ingerência humanitária. A nível global, Sorj (2005: 42) não 

considera por isso que ela seja capaz de assegurar o respeito dos direitos humanos 
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por não ter “uma visão do poder ou as instituições políticas necessárias”. Martin e 

Owen (2010: 212) frisam neste sentido a sua “fraca institucionalização (...) enquanto 

paradigma político”. Por isso, uma série de ideias têm sido divulgadas com o intuito de 

se consagrar uma agenda de segurança humana efectiva no plano institucional e da 

cooperação internacional.  

 

Trata-se em primeiro lugar de recomendações para uma operacionalização mais 

efectiva.  

A fim de acompanhar a evolução radical “da segurança humana e das instituições 

de governação global” que ele prevê decorrer ao longo do século XXI, Mabub ul Haq 

(1999: 1) definiu os alicerces do “quadro conceptual” que julga necessário criar para se 

adaptar a estas mudanças. Neste contexto, ele acredita que a consciência de que a 

pobreza não pára nas fronteiras, que as preocupações de segurança humana são 

“mais globais hoje do que o próprio comércio global”, e que uma acção preventiva 

sobre estes problemas é mais bem sucedida do que atacar-se às suas consequências, 

vai crescer (Haq, 1999: 2). Por isso, apresenta-se a favor da reestruturação das 

actividades militares dos países do Terceiro mundo, por forma a redirigir os recursos 

para o bem-estar das populações, sublinhando que hoje em dia são as situações de 

insegurança humana que dominam, e não as questões de “segurança territorial” (Haq, 

1999: 3). Para Haq (1999: 14), os “novos imperativos da segurança humana global” 

apelam igualmente a uma “[renovação] fundamental do papel das Nações Unidas no 

século 21”.  

Segundo Haq (1999 :5), a segurança humana também requer uma nova forma de 

desenvolvimento humano, de “cooperação [neste âmbito] e de governação global”, 

necessitando assim uma reforma do sistema internacional. Preconiza-se a criação de 

um novo quadro para a cooperação para o desenvolvimento. Para o efeito, Haq (1999: 

5; 8) defende um novo paradigma das relações Norte-Sul, baseadas na “justiça e não 

na caridade”, na equidade em termos de “oportunidades de mercado global” e não na 

“ajuda”215, na “cooperação mutual” e na “transparência” das ajudas. Além disso, a 

cooperação na área do desenvolvimento deve ser reorientada para o risco da “pobreza 

global” e não das ameaças nucleares, como era o caso durante a Guerra Fria (Haq, 

1999: 6). O economista mostra que se pode aumentar o dinheiro concedido à 

segurança humana realocando os recursos, diminuindo nomeadamente as “despesas 

militares” (ibid.). Por outro lado, preconiza privilegiar o auxílio de longo-prazo para 
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 Além de mencionar “o papel marginal da ajuda”, critica que seja distribuida em função de interesses 
estratégicos e não das necessidades reais (Haq, 1999: 6).  
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reduzir as situações de “emergência216”, retirando o dinheiro da parte do orçamento 

consagrada à defesa, e não da ODA, a qual é mais limitada217 (Haq, 1999: 7). Ele 

recomenda entre outros mecanismos a criação de um sistema de mobilização 

automática dos recursos para objectivos globais que abrace a “sobrevivência humana 

comum” (Haq, 1999: 8). 

Na perspectiva um novo quadro para a governação global, Haq (1999: 10; 13) 

ainda deseja a criação de instituições globais, tendo feito várias propostas para uma 

reforma do sistema das Nações Unidas que permita responder melhor às 

necessidades de segurança humana, reflectindo que, apesar dos objectivos iniciais da 

CNU, a ONU tem sido um instrumento a favor dos Estados e não das pessoas. Além 

do alargamento do papel da ONU, Haq (1999: 11) aventura a criação de “um sistema 

de alerta precoce” para prever graves crises ou conflitos; uma “reinterpretação do 

capítulo sete” da CNU para enquadrar as possibilidades de intervenção da ONU nas 

“crises internas”; o estabelecimento de um contingente disponível para “dar 

assistência” em termos socioeconómicos; uma Assembleia Geral “eleita directamente 

pelas populações” ou com “duas câmaras”; e a criação de um “Conselho de 

Segurança Humana”. Esta última consideração leva a olhar de mais perto para uma 

reforma do CS da ONU. 

Para Newman (2000: 223), o CS é um sítio de “[concentração do] poder”, 

compondo-se apenas de quinze membros, dos quais cinco218 permanentes têm um 

direito de veto219, e dez membros não permanentes, com mandato de dois anos (CNU, 

artigos 23 e 27). Este modo de funcionamento restringe o seu papel em matéria de 

paz e segurança internacional. Assim, uma reforma do CS que integrasse a agenda da 

segurança humana é necessária para que (cor)responda aos desafios do século XXI, 

porém, vários autores defendem que seja mais ambiciosa do que a mera alteração dos 

membros e do sistema de veto (Newman, 2000; Oberleitner, 2005a). Efectivamente, 

para Newman (2000: 231) dar mais abertura às actividades do CS e aumentar a sua 

“representatividade” são reformas insuficientes, acrescentando que até as propostas 

dos defensores da segurança humana não se revelam satisfatórias face ao potencial 

da agenda desta (Newman, 2000: 234). Teme-se que se o CS continue a “ser definido 

em termos de ameaças internacionais”, que o acento fique centrado nos Estados, 

podendo deixar-se de lado aspectos de segurança humana que não parecem ter uma 
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 Haq (1999: 7) argumenta que as operações de manutenção da paz constituem o prolongamento da 
segurança dos Estados no estrangeiro, não representando uma doação aos países pobres. 
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 Os países que sairam vencedores da Segunda Guerra Mundial (Newman, 2000: 223).  
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 No que diz respeito ao direito de veto, a CNU estipula no seu artigo 27, parágrafo 3, que para uma 
decisão de ordem não processual é aprovada com um mínimo de nove votos positivos incluindo os dos 
cinco membros permanentes (CNU, artigo 27). É de precisar que a prática faz com que apenas um voto 
negativo – e não uma abstenção ou ausência – vale para impedir uma decisão).  
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dimensão internacional220 (ibid.). Por outro lado, uma agenda de segurança humana 

levada em conta na sua totalidade apela a transformar o CS, actualmente 

“intergovernamental”, numa instituição “interpessoal”, para dar voz às pessoas, os 

primeiros sujeitos da segurança (Newman, 2000: 235-236). Neste sentido, o relatório 

da Comissão Mundial sobre a Cultura e o Desenvolvimento, Our Creative Diversity, já 

tinha reflectido que a CNU foi proclamada em nome das pessoas (“We, the Peoples”), 

sem que lhes tenha sido reservado espaço concreto, levando os redactores do 

relatório a sugerir a criação de uma Assembleia eleita directamente pelas populações 

(Comissão Mundial sobre a Cultura e o Desenvolvimento, 1996: 61-62). Além desta, a 

Comissão sobre a Governação Global (1995: 141) também propôs criar um fórum da 

sociedade civil representando centenas de “organizações aprovadas pela 

Assembleia”. Para Oberleitner (2005a: 192), é preciso que o CS modifique a sua 

interpretação da CNU, partindo da ideia de que a segurança internacional começa 

onde a “segurança dos indivíduos está ameaçada”. Paralelamente à reforma do CS é 

preciso desenvolver outros mecanismos de promoção da segurança humana, bem 

como incentivar a “cooperação e mais soft-power” (Oberleitner, 2005a: 193). Dever-se-

ia também encarar todas as possibilidades de acção além do aspecto militar; o uso da 

força havia de ser multilateral e a sociedade civil mais integrada nas iniciativas de 

segurança humana (ibid.).  

Enfim, como já referido, em 1999, Haq lançou a ideia da criação de um Conselho 

de Segurança Huamana (Oberleitner, 2005a: 193) que seria encarregado de gerir do 

topo as “crises económicas globais”, fomentando a cooperação entre os países mais e 

menos desenvolvidos (Haq, 1999: 11). Este teria ainda um papel preponderante no 

estabelecimento de “mecanismos de aviso” de conflitos iminentes221, baseando-se na 

“diplomacia preventiva”, sendo paralelamente preciso regular as condições de 

intervenção da ONU (Haq, 1999: 12). Enfim, tal Conselho visaria “reforçar o sistema 

de desenvolvimento das [Nações Unidas]” (Haq, 1999: 12; Oberleitner, 2005a: 193). 

Recomenda-se por exemplo o estabelecimento de uma Autoridade de 

Desenvolvimento das Nações Unidas que coordone as agências existentes, bem como 

fundamentar a escolha tanto do pessoal da ONU, como das suas actividades, no 

“professionalismo e menos na influência política” (Haq, 1999: 12-13).  
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 No entanto, como o vimos uma ameaça local pode ser considerada uma ameaça de todos.  
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 Haq (1999: 12) defende que o actual CS das NU não está apropriado para esta tarefa e que deveria 
concentrar-se “nas operações de manutenção da paz nos conflitos entre nações”, enquanto se criaria 
uma secção específica para os conflitos intra-estatais dentro do novo Conselho de Segurança Humana.  
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Conclusão 
 
 

Desta investigação, a qual permite responder às hipóteses colocadas no início, 

emana que a segurança humana passou de um valor de criação para um valor de 

conexão, não sendo (ainda) um valor de conversão, o que parece corroborar a 

asserção de Ramel mencionada na primeira parte.  

Não sendo juridicamente reconhecida, também é ainda timidamente que ela é 

invocada e adoptada a nível institucional como tal, tendo muitos dos seus limites a ver 

com as críticas mencionadas na primeira parte. Não integrou as culturas dos países (à 

excepção do Japão talvez), tampouco tendo suscitado un engouement général de 

esperar de um conceito tão nobre, cuja flexibilidade oferece potencialidades sem 

precedentes. Contudo, o discurso alternativo que a segurança humana acarreta em 

termos dos “enjeux sécuritários actuais”, não só abriu lugar a um “debate na 

comunidade internacional” (Jeannotte), como também já teve implicações normativas 

e práticas no sistema e na cooperação internacional, tendo já integrado, mesmo que 

nem sempre à part entière, muitas estratégias de acção. A segurança humana já não é 

um “conceito emergente, mas um quadro conceptual e um princípio operacional para 

numerosos actores da política nacional e (...) estrangeira” (UNESCO, 2009: 127). 

Também já está inserida no “vocabulário da política internacional e do 

desenvolvimento” (UNESCO, 2009: 127), e penetra, passo a passo, nos órgãos 

principais da ONU, dando o relatório do Secretário-Geral, a ser publicado no final do 

ano, esperança num futuro à altura do conceito. Mesmo que ainda não tenha 

conseguido a dimensão “legal, normativa e institucional” (Brito: 2) adquirida pelos 

direitos humanos, caminha nesta direcção. 

Em trabalhos futuros, poder-se-ia estudar de maneira aprofundada como a 

segurança humana se relaciona com a diplomacia, em particular com a chamada 

“nova diplomacia”. Assim, para a “multi-track diplomacy”, desenvolvida por L. Diamond 

e J. McDonald faz pleno sentido para a segurança humana. Constitui-se de nove 

tracks ou componentes que incluem os governos, professionais independentes destes, 

a sociedade civil, os meios de comunicação, etc. (McDonald, 2012: 67-68). O modelo 

implica portanto levar em conta os diferentes tipos de actores, diversas áreas e 

metodologias (Diamond), permite coordenar as iniciativas e os projectos, o que se 

revela especialmente precípuo no âmbito da construção da paz, explorada pelos 

próprios autores (Diamond e McDonald, 1996). A recente prática da nova diplomacia 
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enfatiza que a diplomacia pública é um diálogo que envolve ouvir e conhecer os outros 

actores numa abordagem de longo prazo, proporcionando vantagens para todos. 

 “Indivisíveis e interrelacionados” a todos os níveis222, “o desenvolvimento, os 

direitos humanos[,] a paz e a segurança” são as múltiplas facetas, “dimensões”, de um 

mesmo “objectivo, quer seja chamado desenvolvimento, bem-estar ou segurança 

humana” (UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda Website, 

2012: 7). “Não enfrentamos (...) escolhas entre estes discursos223, senão antes uma 

necessidade de alianças efectivas no seio de uma família de discursos valiosos, 

baseados na cooperação e na aprendizagem mutual” (Gasper, 2007: 32). Há “Estados 

e organizações – como a União Europeia – que podem ser provedores de segurança 

humana sem necessariamente aderir ao conceito” (Huliaras e Tsifakis, 2007: 575). 

Independentemente de ser feita de maneira ostensiva ou não, o importante é que haja 

uma adesão cada vez maior à sua efectivação, “num sistema internacional no qual 

escassos recursos [estão a ser] alocados à [sua] promoção no mundo” (ibid.). O 

fundamental é que esta “[é] um conceito flexível e maleável, permitindo a cada Estado 

descobrir o seu próprio caminho para introduzi-lo na sua agenda de política externa” 

(Huliaras e Tsifakis, 2007: 575). Afinal, ela depende do que os Estados fizerem dela 

(Bosold e Werthes, 2005: 99). Englobando uma grande variedade de temas em 

diversas áreas, “a maioria dos Estados podem incorpor[á-la] como leitmotiv na sua 

política externa”224 (ibid.). “[E]nquanto conceito académico e agenda política, tem o 

potencial de se tornar um conceito organizador das relações internacionais e do direito 

internacional” (Oberleitner, 2002: 28), podendo a sua prática fazer dela uma norma 

costumeira do DI. Como o diz justamente Furtado (2008: 218), o facto de algo não 

corresponder ao ideal não deve minimizar o que é feito, sendo que “a maioria das 

iniciativas que são agora vistas como sucessos não passaram de imediato [de uma] 

ideia brilhante à [sua] plena realização”, mas resultam de um “processo imperfeito” que 

vai melhorando. Além disso, os graus variáveis de “popular[idade]” e os debates à 

volta da segurança humana não impedem que se admita cada vez mais que esta deva 

constar das principais preocupações das “instituições internacionais modernas” 

(ICISS, 2001: 6). Aliás, dada a variedade dos actores que a invocam, é inevitável que 

ela suscite “entendimentos”, “objectivos” e “métodos” (Juntunen, 2011: 60) 

diversificados.  
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 O documento referido fala nos níveis “nacional” e “global”, sendo igualmente válido a nível regional. 
223

 Fala dos discursos sobre “direitos, desenvolvimento, necessidades” que aproximamos (Gasper, 2007: 
1). 
224

 Mas, o significado da noção não é por isso definido “[arbitrariamente]”, pois a sua definição, embora 
ampla, tem características próprias (Bosold e Werthes, 2005: 99). 
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Um avanço considerável em termos humanos seria que a própria seja encarada 

na sua concepção abrangente como um dever (de responder às suas ameaças), tendo 

a força legal de outros conceitos, sendo juridicamente protegida, oponível quando 

negada. Como o sugeriu Xavier (2010: 270), poder-se-ia erguer a noção como um 

“bem público internacional”, “incluindo todo o património imaterial e os valores 

partilhados que exijam uma resposta cooperativa e multilateral e que agrega Direitos 

Humanos, Boa Governação e Justiça social”. 

Retomando as palavras de Haq (1999: 5), a segurança humana, que nasceu das 

“preocupações diárias” dos seres humanos, não dos académicos, “é uma ideia 

poderosa, revolucionária que força uma nova moralidade sobre todos nós através de 

uma percepção das ameaças comuns à nossa sobrevivência”. 

 
"Nothing happens unless first a dream!" (Carl Sandburg).  
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