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REGIMES DE NÃO-PROLIFERAÇÃO NUCLEAR – QUADRO GERAL
Tratado de Não Proliferação (TNP)
Aberto para assinatura: 1 de Julho de 1968
Entrada em vigor: 5 de Março de 1970
Número de Partes: 189 Estados, excluindo a Coreia do Norte, que anunciou retirada em 2003 e a
Índia, o Paquistão e Israel que nunca foram parte do TNP.
Duração: Indefinida. Concebido originariamente com uma duração limitada de 25 anos, os Estados Parte acordaram por consenso na Conferência de Revisão e Extensão do TNP, em 1995, que “o
Tratado deve continuar em vigor indefinidamente”.
O TNP consiste num Preâmbulo e 11 Artigos. Embora o conceito de “pilares” não conste no seu
texto, o TNP é vulgarmente interpretado como um regime/sistema com três pilares:
1. Não-proliferação; 2. Desarmamento; 3. Direito à utilização pacífica de tecnologia e energia
nuclear.
A operacionalidade do TNP é debatida de cinco em cinco anos nas chamadas “Conferências de
Revisão” (CR), sempre precedidas nos anos imediatamente anteriores por Sessões Alargadas dos
respectivos Comités Preparatórios (PreCom) – para a Conferência de Revisão de 2010 ocorreram
três PreCom, em 2007, 2008 e 2009.
Outros tratados, organizações e iniciativas seleccionados
• Tratado de Interdição Completa de Ensaios Nucleares (CTBT), 1996 (não entrou ainda em
vigor): 181 Signatários, 150 Ratificações.
• Comissão Preparatória da Organização do Tratado de Interdição Completa de Ensaios Nucleares (CTBTO), 1996: 181 Estados signatários, 150 ratificações.
• Tratado de Interdição Parcial de Ensaios Nucleares (PTBT), banindo os testes na atmosfera,
no espaço e submarinos, 1963: 131 Estados Parte.
• Convenção sobre a Protecção Física de Material Nuclear (CPPNM), 1980/1987: 141 Estados
Parte mais a Comunidade Europeia de Energia Atómica (EURATOM).
• Convenção sobre Segurança Nuclear, 1994/1996: 63 Estados Parte mais a EURATOM.
• Tratado Seabed (Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other

Weapons of Mass Destruction on the Seabed and Ocean Floor and in the Subsoil Thereof ),
1971/1972: 95 Estados Parte.
• Convenção Internacional sobre a Supressão de Actos de Terrorismo Nuclear, 2005/2007: 115
Estados signatários, 51 Estados Parte.
• Resoluções do Conselho de Segurança da ONU — 1540 (2004), 1673 (2006), 1810 (2008) e 1887
(2009), entre outras.
• Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), 1957: 150 Estados membros.
• Conferência sobre Desarmamento (CD), 1979: 65 Estados participantes e 38 observadores.
• Agência de Energia Nuclear (NEA) - agência especializada da OCDE, 1958: 28 Estados Membros.
• G8 — Parceria Global contra a Disseminação de Armas e Materiais de Destruição Massiva, 2002.
• Proliferation Security Initiative (PSI), 2003 – iniciativa dos EUA, actualmente com cerca de 100
países participantes.
• Iniciativa Global para Combater o Terrorismo Nuclear, 2006 – iniciativa conjunta EUA-Rússia,
actualmente com mais de 70 países participantes.
Zonas livres de armas nucleares
• Tratado Antárctico, 1959/1961: 47 Estados Parte.
• Tratado para a Proibição de Armas Nucleares na América Latina e Caraíbas (Tratado de
Tlatelolco), 1967/1969: 33 Estados signatários e 33 ratificações.
• Pacífico Sul Livre de Armas Nucleares (SPNFZ ou Tratado de Rarotonga), 1985/1986: 13 Estados Parte.
• Tratado sobre o Sudeste Asiático Livre de Armas Nucleares (SEANWFZ ou Tratado de Banguecoque), 1995/1997: assinado e ratificado pelos 10 Estados membros da Associação das Nações
do Sudeste Asiático (ASEAN).
• Estatuto da Mongólia Livre de Armas Nucleares: declarado em 1992, entrou em vigor em 2000.
• Ásia Central Livre de Armas Nucleares (CANWZ), 2006/2009: assinado e ratificado por 5 Estados.
• África Livre de Armas Nucleares (ANWFZ ou Tratado de Pelindaba), 1996/ 2009: 52 Estados
signatários, 28 ratificações.
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