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PARTE I – A  União Europeia: realizações e 
limitações na segurança e defesa                 



A questão da segurança e defesa ao 
nível da União Europeia (1)

• Existe um ideal de unificação política europeia que, 
desde a fundação das Comunidades nos anos 50, 
está subjacente a todo o processo de integração;  

• Todavia, só em Maastricht (1992) surgiu uma 
dimensão política – com a PESC –, configurada 
como o antigo segundo pilar do Tratado da União 
Europeia (TUE).  

• Esta foi uma evolução dos mecanismos informais, e à 
margem dos Tratados, da Cooperação Política 
Europeia, iniciada nos anos 1970.  



A questão da segurança e defesa 
ao nível da União Europeia (2)

• No Conselho Europeu de Helsínquia (1999), surgiram 
as bases da Política Europeia de Segurança e Defesa 
(PESD) –  uma política intergovernamental baseada no 
consenso; 

• O objectivo inicial foi a criação de uma força de reacção 
rápida, de cerca de 60.000 efectivos; 

• Anter iormente, a incorporação das “ tarefas 
Petersberg” (missões humanitárias, missões de 
manutenção de paz, missões de gestão de crises e 
missões de restabelecimento da paz) no Tratado da 
União Europeia, marcara já um avanço para uma 
dimensão de segurança militar europeia. 
	



A questão da segurança e defesa ao 
nível da União Europeia (3)

• No título V (art. 21º e ss do TUE), existe um conjunto 
de disposições relativas à “acção externa”; neste 
dispositivo está prevista a Política Externa e de 
Segurança Comum (art. 23º e ss); 

• A Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD), 
está prevista nos artigos art. 42º a 46º. OBS: 
anteriormente era designada por Política Europeia de 
Segurança e Defesa (PESD). 

• Para além das “tarefas Petersberg”, as missões no 
âmbito da PCSD poderão também contribuir para “a 
luta contra o terrorismo”, inclusive prestando apoio a 
países terceiros  (art. 43º). 



A questão da segurança e defesa ao 
nível da União Europeia (4)

• Regra da unanimidade é o princípio geral de decisão 
no âmbito da PCSD (art. 42º nº 4 do TUE); 

• Há a possibilidade de “cooperações estruturadas 
permanentes” entre os Estados-membros que 
preencham “critérios mais elevados” e tenham 
“assumido compromissos mais vinculativos” (nº 6); 

• Está previsto o auxílio a um Estado-membro alvo de 
uma agressão armada no seu território, nos termos do 
artigo 51º da Carta das Nações Unidas (nº 7); 

•Ficou	 estabelecido	 o	 respeito dos compromissos 
assumidos no quadro da NATO, pelos Estados que 
são membros desta. 							



A questão da segurança e defesa ao nível da 
União Europeia (5) [FONTE: Serviço de Acção Externa da União Europeia]



A questão da segurança e defesa ao nível da 
União Europeia (6) [FONTE: Serviço de Acção Externa da União Europeia]



A questão da segurança e defesa ao nível da 
União Europeia (7) [FONTE: Serviço de Acção Externa da União Europeia]



A questão da segurança e defesa ao nível da 
União Europeia (8) [FONTE: SIPRI-Stockholm International Peace Research 

Institute]



Os dilemas da União Europeia:  entre a 
eficácia do conjunto e a soberania (1)

• O func ionamento com base na cooperação 
intergovernamental e por consenso (nas áreas da 
política externa e da segurança e defesa), é uma das 
razões que limita a tomada de decisão e o poder 
externo europeu; 

• Também nestas áreas um aumento da eficácia poderia 
ser obtido, por exemplo, através de um “interesse 
europeu”, definido por maioria qualificada, como é feito 
no primeiro pilar da União; 

• Todavia, a definição de um “interesse europeu” desta 
forma implicaria transferências da soberania nacional, 
em matérias de política externa e de segurança e 
defesa, para instituições comuns.



Os dilemas da União Europeia: entre a 
eficácia do conjunto e a soberania (2)

• Os Estados neutrais (Irlanda, Áustria, Finlândia e Suécia), 
ao qual se junta Chipre e a relações com a Turquia na 
NATO, dificultam o desenvolvimento da dimensão político-
militar;  

• A falta de correspondência entre a ambição da UE e as 
suas capacidades é outro problema crónico; 

• O Tratado de Lisboa prevê que os Estados-membros se 
comprometam a “melhorar progressivamente as suas 
capacidades militares” e institui, no seu texto, a “Agência 
Europeia de Defesa” (art. 42º nº 3 do TUE);    

• Todavia, a actual crise económica – e a percepção da 
inexistência de ameaças convencionais para a maioria dos 
Estados –, não é favorável ao investimento nesta área. 

					



As debilidades da União Europeia:  
o caso do Kosovo (1)



As debilidades da União Europeia:  
o caso do Kosovo (2)

• O texto da reunião nº 2851 do Conselho da UE de 
18/02/2008, refere o seguinte nas suas conclusões 
sobre o Kosovo:  

• “O Conselho saúda a continua presença da 
comunidade internacional baseada na Resolução nº 
1244 do Conselho de Segurança” [...]  

• Cada “Estado-membro vai decidir, de acordo com a sua 
prática nacional, e de acordo com a lei internacional, as 
suas relações com o Kosovo.”  

• Ao contrário dos restantes Estados-Membros, Espanha, 
Roménia, Grécia, Eslováquia e Chipre não mostraram 
intenção de reconhecer o Kosovo…



As debilidades da União Europeia:  
o caso do Kosovo (3)

• Existe uma verdadeira “posição comum” da UE, ou 
estamos perante um exercício de “engenharia 
semântica”? (O texto do Conselho diz que cada 
“Estado-membro vai decidir, de acordo com a sua 
prática nacional, e de acordo com a lei internacional, as 
suas relações com o Kosovo.”) 

• A posição comum da UE respeita a legalidade 
internacional? (Na resolução nº 1244 do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas af i rma-se “o 
comprometimento de todos os Estados-membros com a 
soberania territorial e integridade da República Federal 
da Jugoslávia”). 



As debilidades da União Europeia:  
o caso do ataque terrorista de 13/N (1) [FONTE: Laura 

Ferreira-Pereira in Público, 20/12/2015]



As debilidades da União Europeia:  
o caso do ataque terrorista de 13/N (2) [FONTE: Laura 

Ferreira-Pereira in Público, 20/12/2015]



As debilidades da União Europeia:  
o caso do ataque terrorista de 13/N (3) [FONTE: Laura 

Ferreira-Pereira in Público, 20/12/2015]



As debilidades da União Europeia:  
o caso do ataque terrorista de 13/N (4) [FONTE: Laura 

Ferreira-Pereira in Público, 20/12/2015]



As debilidades da União Europeia:  
o caso do ataque terrorista de 13/N (5) [FONTE: Laura 

Ferreira-Pereira in Público, 20/12/2015]



As debilidades da União Europeia:  
o caso do ataque terrorista de 13/N (5) [FONTE: Laura 

Ferreira-Pereira in Público, 20/12/2015]



 
 

PARTE II –  A NATO  e  a segurança  
e defesa  da Europa                     



A  NATO e a Europa (1) [FONTE: NATO, 2015]



A  NATO e a Europa (2) [FONTE: BBC, 1/10/2014]



A  NATO e a Europa (3) [FONTE: NATO, 2015]



A  NATO e a Europa (4) [FONTE: NATO, 2015]



A  NATO e a Europa (5) [FONTE: NATO, 2015]



A  NATO e a Europa (6) [FONTE: NATO, 2015]



A  NATO e a Europa (7) [FONTE: NATO, 2015]



A  NATO e a Europa (8) [FONTE: NATO, 2015]



A  NATO e a Europa (9) [FONTE: NATO, 2015]



A  NATO e a Europa (10) [FONTE: NATO, 2015]



A  NATO e a Europa (11) [FONTE: NATO, 2015]



A  NATO e a Europa (12) [FONTE: NATO, 2015]



A  NATO e a Europa (13) [FONTE: NATO, 2015]



A  NATO e a Europa (14) [FONTE: NATO, 2015]



 
 

PARTE II – O futuro da relação transatlântica: 
a  viragem dos EUA para a Ásia e o TTIP                     



A Europa (ainda) é prioridade na estratégia 
dos EUA? (1) [FONTE: SIPRI-Stockholm International Peace Research Institute]



  A Europa (ainda) é prioridade na 
estratégia dos EUA? (2) [FONTE: United States European 

Command]
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