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Fonte: Andrews et al., 2017. Building State Capability [Desenvolvimento da Capacidade do Estado]

O grande obstáculo para a capacidade do Estado

em fornecer segurança



NSS como teoria da mudança
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Fonte: Andrews et al., 2017. Building State Capability [Desenvolvimento da Capacidade do Estado]



Apropriação nacional e liderança política
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Fonte: www.slideshare.net/JohnPersico1/strategy-development-process
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• Qual é a atual situação da segurança 

e proteção humanas? Necessidade 

de avaliação do setor de segurança

e análise das lacunas.

• Quais são as políticas e estratégias 

existentes relacionadas à

segurança nacional?

 Como foram formuladas? Os 

cidadãos estavam envolvidos?

 Foram implementadas com 

sucesso? 

 Existem lacunas? 

Mapeamento e inventário



Valores Nacionais
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• Representam a base jurídica, 

filosófica e moral para a continuidade 

como uma nação.

• Proporcionam um sentido de 

propósito nacional para a nação.

• Como esses valores são 

determinados?

• Geralmente são refletidos na 

Constituição.

• O NSSD é uma forma de revisitar 

esses valores. 



Interesses Nacionais
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• Qualquer questão com o potencial de

impactar diretamente a busca dos

objetivos nacionais. São derivados dos

valores nacionais.

• Como fazer uma lista concreta de

interesses nacionais? Os interesses

nacionais são determinados apenas

pelos líderes ou em conjunto com os

cidadãos?

• Como priorizar e categorizar esses

interesses nacionais?

• Os interesses nacionais são específicos

a um contexto e mudam com o tempo.



Lógica, finalidade e escopo
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• Por que o documento de NSS

foi produzido?

• A estratégia deve ser ampla ou 

limitada?

• A estratégia deve abordar todas as 

ameaças à segurança ou apenas 

fornecer uma estrutura geral e 

orientações para as estratégias 

setoriais?



Iniciação, consulta, redação, aprovação e disseminação
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Fonte: DCAF (Controlo Democrático das Forças Armadas), 2015. Políticas de Segurança Nacional

Iniciação

- Concordar com 
respeito ao 
escopo e à 
metodologia

- Conscientizar o 
público sobre o 
processo

Consulta e 
redação

- Travar um 
diálogo nacional 
e realizar 
avaliações

- Definir valores, 
interesses e 
objetivos 
emergentes

- Criar um comité 
de redação

Revisão e 
reconciliação

- Circular as 
primeiras 
versões para 
obter retorno

- Reconciliar  
diferentes 
pontos de vista

- Desenvolver
e revisar a 
versão final

Aprovação e 
disseminação

- Buscar a aprovação  
do Executivo

- Submeter 
documento final 
ao Parlamento 
para debate (e 
possível aprovação)

- Desenvolver
estratégia coerente 
para a comunicação 
e disseminação 
pública



Principais conclusões
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1. O NSSD não é uma panaceia sem liderança política nacional.

2. O NSSD não é uma montagem que se pode “copiar e colar”, 

mas, sim, um processo de propriedade nacional.

3. O processo é mais importante do que o documento.

4. A participação dos cidadãos e de outras partes interessadas

é essencial.

5. Idealismo com realismo é fundamental para tornar a

estratégia implementável.

6. Torná-lo um documento vivo.


