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O Produto: o documento da ESN

• O objectivo da ESN 

- Porque é necessário? 

- O que o torna bom?

• Qual é a relação entre a ESN e os documentos sectorais e regionais?

• Qual é o tamanho ideal, periodicidade e classificação da ESN?

• Estudo de Caso:  ESN da Libéria de 2008

• Perguntas



Qual a razão de ter uma ESN?

• Identificar objectivos estratégicos

• Oferecer um veículo para comunicação destes objectivos estratégicos 
a uma comunidade mais ampla (participação)

• Priorizar esforços e recursos entre os diversos organismos

• Definir uma prazo para atingir os objectivos



O que faz uma  ESN boa?

- Uma boa ESN tem de ser um documento que possa ser 
implementado.  Assim, quais são as características que permitem um 
ESN a ser implementado?

• Tem de ser realista

• Tem de ser compreensível

• Tem de se basear em recursos informados



Que documentos influenciam a 
ESN?



Que documentos se desenvolvem a partir da 
ESN ou influenciam o processo da mesma?

Exemplo dos EUA:

• ESN

• Estratégia de Defesa Nacional (SecDef)

• Estratégia Militar Nacional (CJCS)

• Estratégias Regionais (Comando Combatente)



Outros factores a considerar aquando do 
desenvolvimento de uma Estratégia de Segurança 

Nacional

• Qual a extensão que deve ter?

• Com que periodicidade deve ser actualizado?

• Deve ser confidencial?



Estudo de Caso da Libéria

• A Guerra Civil de 13 anos terminou em 2003
• Documentos considerados:

- Constituição
- Acordo de Paz Abrangente de 2003
- Estratégia para a Redução da Pobreza em 2006
- Protocolos de segurança ECOWAS e do Rio Manu
- Estratégia da UNMIL

• ESN finalizada em 2008; revisão novamente em 2013
Nota:  Google “2008 Liberia National Security Strategy (Estratégia de 
Segurança Nacional da Libéria de 2008)” para ler o documento de 19 páginas 
não confidencial da ESN  da Libéria



Perguntas?


