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O Discurso Político

• Relatório de Desenvolvimento Humano sobre a Segurança Humana do 
UNDP (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) 1994

• Intervenções na Ruanda e Somália

• Surgimento da ‘reforma do sector de segurança’

• Adopção de ‘abordagens pangovernamentais’ e tradução destas para 
‘defesa-diplomacia-e-desenvolvimento’

• 9/11

• 2005 In Larger Freedom (Uma Liberdade Mais Ampla)

• Relatório de Desenvolvimento Mundial (WDR) sobre o Conflito, 
Segurança e Desenvolvimento, 2011
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Depois de um declínio - o nº de mortos como 
resultado de um conflito violento tem vindo a 

aumentar abruptamente desde 2010

4
Fonte: Base de Dados de Conflitos de Uppsala

Média
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O conflito violento está a ficar mais complexo 

Fonte de Dados: Base de Dados UCDP/PRIO Dyadic + UCDP Base de Dados de Conflitos Não Estatais

Tipos de Conflito
Conflito Não Estatal
Intraestatal
Conflito Armado Interno Internacionalizado

Extra-sistémico

N
úm

er
o 

de
 C

on
fli

to
s

Ano



| 6

A maior parte dos conflitos violentos estão a ocorrer em 
Árica, MENA (Médio Oriente e Norte de África) e Ásia

Tipos de Eventos de Conflito por Região, Global, 1989-2015
África Ásia Médio Oriente Américas Europa
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Tipos de Conflito
Agente Não Estatal vs Agente Não Estatal 
Agente Não Estatal vs Forças do Estado

Conflito Armado Interno Internacionalizado

Interestatal

Ano Ano Ano Ano Ano
Fonte de Dados: Base de Dados UCDP/PRIO Dyadic + UCDP Base de Dados de Conflitos Não Estatais
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A insegurança com um obstáculo para o desenvolvimento

Relatório de Desenvolvimento Mundial 2011 
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Países afetados por grande violência
Países afetados por violência menor

Países com violência insignificante ou inexistente
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A insegurança com um obstáculo para o desenvolvimento

• Crime e violência – custa ao El Salvador 16% do PIB/ano (UNDP)

• A guerra civil custa a um país em desenvolvimento de dimensão 
média o equivalente a 30 anos do crescimento do PIB (WDR 2011)

NB – Charles Tilly (1996) Chris Cramer (2006) – formação do Estado 
associada com violência e Guerra – e não o desenvolvimento ao 
contrário. 
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Subdesenvolvimento = insegurança

As causas de violência e conflito são muito controversas

• Factores de risco individuais associados com pobreza, desemprego, falta 
de educação, etc.

• (ver Caroline Moser 2004 Violência Urbana e Insegurança)

• Factores de risco nacional – a evidência apresenta mais desigualdades

• Debate de Ganância vs. indignação (Collier, Frances Stewart etc.)
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Subdesenvolvimento = insegurança

WDR 2011 – focou-se mais na capacidade das instituições
gerirem o conflito vs. simplesmente baseado no baixo
rendimento

• Instituições = a regra do jogo e valores comuns, conforme
negociado por ou imposto pelas organizações

• Como construir instituições eficazes – especialmente aquelas
que fornecem segurança, justiça e empregos
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Desenvolvimento como um instrumento - que causa 
insegurança

Entender a natureza do conflito e a interação de agentes externos:

• Do no harm (Não prejudicar) e political economy literature 
(literatura de economia política) (p.ex. Mary Anderson, David 
Keen, Alex de Waal); 

• Uso de ajuda em contrainsurgências (Strandow, Findley & 
Young)

• Corrupção como fonte de insegurança – Sarah Chayes Thieves 
of State

• Níveis macro - exclusão, regiões com atraso, desequilíbrios 
orçamentais
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Desenvolvimento como um instrumento – com objectivos 
de segurança

A ajuda ao desenvolvimento fornecida em guerras para 
reduzir violência/melhorar a segurança

• Desde a pacificação em Vietname à conquista de 
corações e mentes em Iraque e Afeganistão – mas com 
resultados mistos (Beath)

• Desarmamento e desmobilização – literatura p.ex. Uvin, 
Humphreys e Weinstein

• Construção da paz e manutenção da paz – Andy Mack 

• Abordagens pangovernamentais –
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Análises da Despesa Pública – A relação entre segurança e 
finanças públicas

De Bilhões a Trilhões –

O instrumento: Análises da Despesa Pública –
1. Acessibilidade
2. Eficácia
3. Eficiência
4. Responsabilização 

Exemplos em Libéria (2012), Somália (2016) e República 
Centro-Africana (2017). 
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