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INTRODUÇÃO

O presente documento é um dos relatórios mais importantes do ano. Resulta dos imperativos 
que conduziram à criação da Comissão para a Consolidação da Paz das Nações Unidas, na 
Cimeira Mundial de 2005, e assume como sua prioridade a consolidação da paz com base na 
seguinte constatação: metade dos países emergentes de um conflito regressa à violência no 
espaço de cinco anos. Actualmente, estão 42 conflitos civis em curso em todo o mundo.

Existem dois agentes decisivos para a consolidação de um país. O primeiro, e o mais 
importante, é o próprio país que se encontra na situação de fragilidade. Sem uma forte 
vontade para sair do conflito e reorientar as suas prioridades para uma paz permanente, o 
regresso à violência é praticamente inevitável. O segundo protagonista é a comunidade 
internacional, cujo papel consiste em apoiar e fortalecer a recuperação do país, contribuindo 
financeiramente e partilhando os conhecimentos e a experiência prática dos seus membros no 
que respeita aos processos mais eficazes para a consolidação de um país e ao que obsta a essa 
consolidação.

O Plano Marshall é um exemplo notável do modo como um único país – os Estados Unidos –
incentivou toda a Europa Ocidental a rejeitar a guerra e a abraçar uma paz permanente.

A desejada estrada para a paz é fácil de delinear mas, na prática, é bem mais difícil de seguir. 
Em teoria, o curso muda da guerra para a paz e a partir desta para a reconstrução e o sucesso. 
O processo correcto para este modelo constitui o objecto do presente relatório, o qual incide 
especificamente na reconstrução como o primeiro dos objectivos de desenvolvimento para a 
consolidação de um país.

PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PAZ 
EM SITUAÇÕES DE PÓS-CONFLITO

Prioridades imediatas:

 Garantir um espaço seguro para as operações
 Garantir o acesso a água potável e assegurar, na totalidade, a remoção e o enterro dos 

mortos de acordo com os hábitos locais, se possível
 Garantir o acesso a alimentos, aquecimento (dependendo das condições 

meteorológicas), electricidade e saneamento, bem como aos medicamentos essenciais
 Assegurar a presença visível de uma força efectiva de manutenção de paz (polícia) 

para manter a lei e a ordem e evitar a pilhagem; construir uma rede local de 
informadores

 Incentivar os líderes locais a partilhar poderes e a prestar serviços (saúde e educação) 
através das autarquias locais

Prioridades subsequentes:

As prioridades a seguir indicadas devem ser implementadas paralelamente e são componentes 
essenciais para a construção de uma paz duradoura. É essencial sublinhar que a ordem exacta 
de implementação dependerá da situação específica e terá que ser adaptada em conformidade.
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1. Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR)
Como já foi afirmado, metade dos países emergentes de um conflito regressa à violência no 
espaço de cinco anos. “Garantir um espaço seguro” é, por isso, um pré-requisito fundamental 
para o desenvolvimento económico, o investimento e o comércio, bem como para a defesa das 
liberdades e da dignidade da população.

2. Partilha de poderes (dos senhores da guerra aos líderes políticos)
Os líderes combatentes devem ser persuadidos a renunciar à violência e a partilhar poderes 
através de estruturas institucionais.  

Em simultâneo, deve ser construída uma cidadania activa e bem informada, capaz de 
participar nesta relação de partilha de poder. Deve existir transparência em todas as fases. Não 
basta consultar todas as partes, sendo também necessário ser-se visto a consultar todas as 
partes.

3. Estado de Direito
Uma das razões por que muitos dos Estados em situações de fragilidade regressam ao conflito 
deve-se ao facto de as estruturas necessárias para uma sociedade estável – as suas instituições 
– não serem suficientemente fortes para limitar a tentação de regressar a métodos mais 
imediatos de influenciar o rumo dos acontecimentos. Por vezes, as instituições podem mesmo 
ser um factor negativo para a estabilidade. A essência da consolidação das instituições 
consiste em manter e orientar o Estado de direito, o qual, nesta fase, deve assegurar uma 
estabilidade centralizada. As instituições devem actuar como uma força centrípeta, e não 
como uma força centrífuga (devem promover a colaboração entre forças opostas, e não 
contribuir para um aumento da tensão entre protagonistas).

A consolidação de um país implica a criação de instituições: parlamentos nacionais, processos 
de democratização e processos eleitorais, combate à corrupção, transparência e 
responsabilidade. A apropriação local do processo é um instrumento essencial para a 
concretização deste objectivo.

4. Economia 
Os conflitos violentos desencorajam o investimento estrangeiro e podem reduzir a taxa de 
crescimento de um país, em média, 2 %. A criação de um ambiente que estimule a iniciativa 
económica privada constitui um instrumento eficaz para melhorar a situação económica das 
pessoas nos países em desenvolvimento. A iniciativa privada é a força motriz para esse 
melhoramento, razão pela qual será necessário apostar no desenvolvimento individual para 
que as pessoas possam concretizar plenamente as suas potencialidades, em especial, através 
da participação das pessoas deslocadas no processo económico.

As condições para um economia saudável, tais como expostas em 1960 pelo então Chanceler 
da Alemanha Ocidental Ludwig Erhard, são a prosperidade através da concorrência, impostos 
baixos, regulamentação mínima e moeda estável.

O economista peruano Hernando De Soto estimou que cerca de 9 000 mil milhões de euros de 
activos imobiliários são detidos sem títulos de propriedade registados no mundo em 
desenvolvimento. Enquanto se mantiver a posse “informal” desses activos, não é possível, por 
exemplo, a concessão de crédito à habitação.
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A defesa dos direitos de propriedade é essencial para o desenvolvimento. Por isso, uma das 
principais prioridades da política de desenvolvimento deveria consistir em criar e melhorar os 
Registos Prediais, facultar os recursos necessários para a execução de mapas cartográficos e o 
registo de terrenos e de propriedade intelectual, bem como para a aplicação da legislação 
relativa à propriedade pelos tribunais. O mercado não pode funcionar se não existir um 
sistema jurídico eficaz no qual os direitos de propriedade e as obrigações contratuais possam 
ser comprovados e aplicados com alguma previsibilidade e rapidez.  

A protecção da propriedade intelectual salvaguarda e encoraja a criação e o empreendimento. 

5. Polícia Civil (incluindo serviços de segurança e de informação)
Um sector de segurança transparente, responsável e profissional é essencial para a criação de 
condições para promover o desenvolvimento. Com demasiada frequência, nos países em 
desenvolvimento, em especial em países que saíram de um conflito, as forças de segurança 
são incapazes ou não estão dispostas a proteger os cidadãos. Nos países em que o sector de 
segurança serviu como instrumento de repressão no passado, é fundamental que as 
comunidades locais participem na reforma do sector, evitando, deste modo, a necessidade de 
se substituírem às autoridades competentes. É imperativo que a transição das forças de 
segurança militares para forças de segurança civis se processe o mais rapidamente possível.

Proporcionar segurança, protecção e acesso à justiça a todas as pessoas é, por conseguinte, 
uma prioridade para a redução da pobreza e a consolidação da paz. As forças policiais civis 
nacionais devem substituir as forças internacionais de manutenção da paz que existam no 
terreno.

6. Desminagem e eliminação de armas ligeiras e de pequeno calibre
A desminagem e a proliferação de armas ligeiras e de pequeno calibre (SALW – small arms 
and light weapons) alimentam os conflitos e o crime. As tentativas para melhorar a segurança 
e permitir um desenvolvimento acelerado devem, por conseguinte, promover medidas para 
combater a transferência irresponsável de armas e a proliferação de armas de pequeno calibre 
no seio das sociedades.  

7. Sociedade civil
Devemos promover os princípios da democracia, da liberdade de imprensa e do acesso a 
informação exacta. A liberdade de associação e de expressão constituem a espinha dorsal de 
uma sociedade civil estável.  

A principal abordagem a seguir em todas as acções de consolidação da paz deve basear-se no 
respeito pelos valores fundamentais da dignidade humana, da liberdade, da democracia, dos 
direitos humanos, do Estado de direito, da justiça e igualdade e da responsabilização dos 
governos perante as populações. A opinião dos beneficiários locais deve estar no centro dos 
esforços de consolidação da paz e do país. 

8. Perdão e reconciliação
Este pilar da justiça é um momento de transição que inclui a reconciliação das diferentes 
camadas da população, a reintegração de antigos combatentes e pessoas deslocadas, o diálogo 
entre grupos rivais (tratamento de traumas e educação para a paz), a criação de comissões de 
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verdade e reconciliação e a promoção de sistemas não violentos de resolução de litígios.

9. Crimes de guerra
Os genocídios devem ser punidos e a sua punição deve ser pública. Se necessário, devem ser 
nomeados tribunais para os crimes de guerra. É preferível que os principais criminosos sejam 
condenados por tribunais nacionais em vez de tribunais internacionais.  

10. Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) e o acesso equitativo da 
população a serviços básicos
A saúde é um pré-requisito para o desenvolvimento, tal como o acesso a água potável e 
saneamento. A segurança alimentar deve também constituir uma prioridade máxima. A 
educação é, igualmente, um factor decisivo para o alívio da pobreza.  

A maioria dos países com as taxas de mortalidade neonatal e infantil mais elevadas foi palco 
de conflitos nos últimos anos. Os ambientes de insegurança são igualmente propícios ao crime 
organizado. A capacidade de produção dos países em desenvolvimento, alicerçada numa força 
de trabalho saudável e instruída, deve constituir uma prioridade, uma vez que é um elemento 
essencial para o objectivo de erradicação da pobreza. 

11. Igualdade de género

12. Acesso equitativo a recursos sustentáveis
O acesso equitativo e a utilização ecológica e sustentável dos recursos naturais são 
necessários para assegurar o desenvolvimento sustentável, incluindo a luta contra as 
alterações climáticas e a perda da biodiversidade. A Somália é um bom exemplo do que pode 
acontecer quando este critério é cumprido de forma insuficiente.

13. Sensibilização para os conflitos
A ajuda pode não conseguir dar um contributo positivo se os intervenientes no processo de 
desenvolvimento não reconhecerem ou evitarem a resolução das questões que estão na base 
dos conflitos. Prestar auxílio sem atentar no impacto dos conflitos em curso no 
desenvolvimento e na segurança dos cidadãos, ou através de Estados que excluem 
determinados grupos étnicos, pode também aumentar o risco de desencadear ou manter 
conflitos. A avaliação dos conflitos deve ter um carácter obrigatório para permitir a tomada de 
decisões de programação esclarecidas.

A sensibilização para os conflitos inclui igualmente decisões quanto à prestação de apoio 
orçamental a um país ou a um sector específico, a prestação da maior parte da ajuda através 
do Estado, a forma como os principais programas em matéria de educação e saúde e outros 
programas de desenvolvimento poderão assegurar um impacto positivo sobre as causas 
profundas dos conflitos, etc. As avaliações devem basear-se na experiência adquirida em 
anteriores avaliações de conflitos, bem como noutras análises sociais – em especial, as 
centradas na desigualdade e na exclusão social. Devem ser envidados esforços no sentido de 
compreender e explicar a forma como os programas de desenvolvimento e a relação de 
auxílio terão em conta as causas profundas dos conflitos, bem como as causas profundas da 
pobreza.  

14. O papel das instituições internacionais (coerência e consistência da Comunidade 
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Internacional)
A Comissão da ONU para a Consolidação da Paz foi criada com o objectivo de melhorar a 
assistência internacional para ajudar os países a saírem de conflitos. Esta Comissão deve 
beneficiar de apoio político e ser dotada dos recursos necessários para funcionar eficazmente 
e cumprir os seus objectivos no terreno. 

Vários agentes internacionais promovem a necessidade de uma melhor coordenação em 
ambientes pós-conflito, como a República Democrática do Congo, a Serra Leoa e a Libéria 
mas, apesar de alguns melhoramentos, as suas práticas acabam frequentemente por promover 
a incoerência e a disputa. A OCDE-CAD efectua análises periódicas da eficiência da ajuda ao 
desenvolvimento prestada pelos seus membros. Os critérios dessas análises devem ser 
ampliados no sentido de permitir analisar a sua prática em contextos de pós-conflito. 
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