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INTRODUÇÃO
 O governo é sempre responsável pelos assuntos de segurança 

 Os papéis, missões e a alocação de recursos a agências de segurança 
tradicionais deve ser reavaliada em nome da Segurança Humana 

 Uma gestão adequada da segurança é uma questão crítica

 A violência promovida pelo Estado, caso não seja bem gerida e 
monitorizada, pode tornar-se uma força por si só

 Obviamente, os governos devem estar protegidos de forma adequada contra 
agressão externa e subversão interna

 Contudo, as vidas de pessoas comuns não deve ser sufocada pela repressão do 
governo, conflito violento ou crime desenfreado 

 Cada país deve questionar-se a si mesmo se necessitam de agências de 
segurança. Se a resposta for sim, qual o tipo de agências de segurança 
necessárias para atingir que missões e com que recursos, e como vão ser 
geridas



DEFINIR UMA ESTRATÉGIA
 Uma relação calculada entre fins, meios e recursos 
 Uma abordagem racional utilizada por um país para mobilizar todos 

os seus bens e recursos para proteger os seus interesses
 Reavaliação da utilidade de uma estratégia de segurança nacional 

em países Africanos
 Uma estratégia é muito mais útil em países fracos e ameaçados 

do que em países ricos e seguros
 Uma ferramenta de planeamento que ofereça aos países a 

capacidade de moldar o seu próprio futuro
 Uma estrutura sólida para alocar recursos escassos 
 A segurança nacional é muito mais do que apenas a segurança 

militar. 



OBJECTIVOS DE UMA ESTRATÉGIA
 A estratégia refere-se a um plano (abordagem) para fornecer recursos 

escassos (meios) de forma a atingir os objectivos da nação (objectivos)

 Sem uma estrutura estratégica que defina prioridades, é difícil avaliar as 
medidas propostas para garantir a segurança e prosperidade de uma 
nação

 Uma Estratégia preconiza três objectivos: 

 Ligar os objectivos, objectivos da política (interesses e objectivos), aos 
recursos limitados disponíveis 

 Ajudar a esclarecer os objectivos da política ao ajudar a definir prioridades 
perante recursos limitados

 Conceitualizar recursos como fins para atingir uma política

 Os recursos não são meios a não ser que a estratégia inclua algum processo de 
reflexão sobre a forma estes vão ser organizados e utilizados. 



DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRATÉGIA
 O desenvolvimento e implementação de uma estratégia é um 

processo dinâmico 

 O modelo sugerido (US) não é o único e pode não ser o melhor 

 Contudo, este pode servir de base para avaliar um processo lógico

 Os passos do modelo incluem: 

 O país ter uma visão do futuro

 A visão permite ao país identificar os seus interesses

 Priorizar os seus interesses

 Avaliar simultaneamente as ameaças ou obstáculos a esses 
interesses 

 Determinar as medidas específicas ou instrumentos de poder 

 Periodicamente revisitar, reavaliar e reajustar o plano. 



CONCLUSÃO
 A estratégia tem em conta as dimensões económicas, políticas, 

sociais, ambientais e jurídicas

 O quadro de referência resulta de uma vontade política empenhada 

 Este resulta de um processo que deve conduzir para uma discussão 
ampla e inclusiva 

 Isto inclui uma avaliação do contexto, uma vez que esse contexto é 
global e muda rapidamente, bem como uma avaliação das ameaças ao país 
e os interesses e oportunidades do país

 Garante que o governo lide com as ameaças e riscos, e forneça 
meios para os combater

 Sem uma estratégia, o sector de segurança pode tornar-se apenas 
num mecanismo para a repressão ao serviço das elites do governo. 
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