
 

Cláusula de defesa mútua: o que é e o que
significa?
 
Na sequência dos ataques terroristas de novembro em Paris, a França pediu assistência
aos outros Estados-Membros da UE invocando a cláusula de defesa mútua, incluída no
Tratado da União Europeia. A ativação da cláusula, até então nunca utilizada, levantou
muitas questões sobre o procedimento e o papel da UE. Explore a nossa infografia para
mais informação.
 
A cláusula foi introduzida em 2009 no Artigo 42.º, n.º 7 do Tratado da União Europeia. Segundo
a mesma, os países da UE têm a obrigação de ajudar um outro Estado-Membro "alvo de uma
agressão armada no seu território" e este apoio deve ser coerente com possíveis
compromissos no âmbito da NATO.
 
 
No entanto, a cláusula não estabelece nenhum procedimento formal e o artigo não explicita que
a ajuda deva ser militar.
 
 
Que tipo de assistência? O pedido de assistência foi feito a 17 de novembro e desde então a
França tem realizado reuniões bilaterais com os Estados-Membros. Alguns países mostraram-
se disponíveis para participar em operações na Síria e no Iraque, outros estão prontos para
aumentar a sua presença noutras missões internacionais, permitindo assim que as tropas
francesas sejam transferidas para locais considerados prioritários.
 
 
O papel da União Europeia Uma vez que a assistência é decidida entre os Estados-Membros
em reuniões bilaterais, o papel da UE é limitado. A UE poderia, no entanto ajudar a facilitar e
coordenar o processo.
 
 
Numa resolução adotada a 21 de janeiro, os eurodeputados defendem que a ativação da
cláusula é uma oportunidade para criar os alicerces de uma União de Defesa Europeia forte e
sustentável.
 
Os eurodeputados já tinhamconvidaram a responsável da política externa da UE a propor
normas e diretrizes para a aplicação da cláusula numa resolução anterior.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0456&language=EN&ring=A7-2012-0356


Para saber mais
Comunicado de imprensa (21-01-2016)
Gravação do debate em sessão plenária
Nota explicativa
Resolução do PE sobre a cláusula de defesa mútua
Passos no processo de decisão
Tratado da União Europeia

Artigo 42.º, n.º 7 do Tratado da União Europeia
• Se um Estado-Membro vier a ser alvo de agressão armada no seu território, os outros
Estados-Membros devem prestar-lhe auxílio e assistência por todos os meios ao seu
alcance, em conformidade com o artigo 51.o da Carta das Nações Unidas. Tal não afeta o
caráter específico da política de segurança e defesa de determinados Estados-Membros.

• Os compromissos e a cooperação neste domínio respeitam os compromissos assumidos no
quadro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que, para os Estados que são
membros desta organização, continua a ser o fundamento da sua defesa coletiva e a
instância apropriada para a concretizar.

Artigo

PT Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

2 I 3

http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20160114IPR09904/Next-step-in-mutual-defence-%E2%80%93-European-Defence-Union-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/video?debate=1453322189495http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572799/EPRS_BRI(2015)572799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0456+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/3034(RSP)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
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