
Impacto pelo Conhecimento

CENTRO ÁFRICA 
DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS

Introdução ao

Centro de Estudos Estratégicos de África



CENTRO ÁFRICA 
DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS 

Mandato

2

Iniciativa dos Centros Regionais

O CEEA é uma organização do Departamento de Defesa dos EUA estabelecido e financiado
pelo Congresso para o estudos de problemas de segurança relativos à África e que serve
como fórum para pesquisa bilateral e multilateral, comunicação, e troca de ideias e
treinamento envolvendo participantes civis e militares (Seção 342 do título 10 do Código
dos EUA).

Centro de Estudos de 
Defesa do Hemisfério

Centro de Estudos 
Estratégicos de África

Centro de Estudos de 
Segurança da Ásia e Pacífico

Centro de Estudos Estratégicos 
do Médio Oriente

Centro Europeu de 
Estudos de Segurança 
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Sensibilização

Comunicações estratégicas

Programas académicos

Pesquisa

Promover a segurança em África por meio da expansão do entendimento dos assuntos e 
ameaças relacionados com a segurança, oferecendo uma plataforma confiável para o 
diálogo, construindo parcerias duradouras, e catalisando soluções estratégicas.
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 Fortalecimento da liderança, estratégia e 
governanção nos sectores de segurança de 
África 

 Liderança
 Estratégia
 Instituições e a responsabilidade democrática

 Abordagem dos factores de insegurança e 
avanço na segurança coletiva

 Combate ao terrorismo e extremismo violento
 Combate ao tráfico e ao crime organizado 

transnacional
 Proteção e segurança marítima em África
 Arquitetura da paz e segurança de África

 Temas transversais

 Mulheres, paz, e segurança
 Combate à corrupção
 Relação entre o desenvolvimento e a segurança 

Segurança para todos os africanos patrocinada por instituições efetivas e dignas da 
confiança dos seus cidadãos.
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Fortalecimento da liderança, estratégia, e 
instituições dos setores de segurança da África

Liderança

 Próxima geração de líderes do setor de segurança da 
África

 Seminário para líderes de alto nível
 Diálogo executivo africano
 Fórum dos líderes dos pólos comunitários do CEEA
 Seminário sobre o engajamento entre EUA e África 

em Washington 
 Fórum dos embaixadores africanos do CEEA

Estratégia

 Implantação e Desenvolvimento de Estratégias 
Nacionais de Segurança (NSSD)

 Estratégias de Combate Efetivo à Insurgência (COIN) 
em África

 Gestão de Recursos de Segurança em África (MSRA)
 Aplicação da assistência dos doadores de segurança 

para prioridades nacionais

Instituições e responsabilidade 
democrática

 Eleições e segurança em África
 Transformação do Sector de Segurança 

(SST)/Reforma do Setor de Segurança (SSR) em 
contextos desafiadores

 Programa Africano de Educação Militar (AMEP)

Endereçamento dos factores de insegurança e 
avanço na segurança colectiva

Combate ao terrorismo e extremismo violento

 Desenvolvimento da estratégia de combate ao 
terrorismo          

 Lidar com a diversidade dos terroristas africanos: de 
soldados (no solo) a combatentes estrangeiros             

 Combate ao extremismo violento: lições aprendidas  

 Género e combate ao extremismo violento

Combate ao tráfico e ao crime organizado 
transnacional

 Crime organizado transnacional, segurança, e 
governança      

Proteção e segurança marítima na África

 Desenvolvimento da estratégia nacional marítima
 Respostas regionais à insegurança marítima
 Integração estratégica da lei de segurança marítima e 

das melhores práticas
 Centros de Coordenação Inter-regionais

Arquitetura da paz e segurança na África

 Operações de apoio à paz em contexto estratégico
 Prevenção de conflito continental e regional 

Apoio do AFRICOM

 Simpósio Académico AFRICOM
 Área avançada de estudos 201
 Exercícios AFRICOM – Seminário 

para Líderes Regionais (Accord, 
Flintlock, Obangame) 

 Logísticas
 Segurança cibernética 
 Domínio aéreo

Apoio entre organismos

 Seminário sobre os desafios 
contemporâneos de segurança da 
África

 Diálogo estratégico da África

Temas transversais

 Mulheres, paz, e segurança
 Combate à corrupção
 Relação entre desenvolvimento e 

segurança (Urbanização, juventude, 
clima/recursos naturais e conflito)
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Pólos Comunitários
Ex-alunos

 O CEEA tem ex-alunos em todas as 54 nações africanas, 34 Pólos em 33 países

2003
Mali e Senegal
2004
Moçambique, Camarões, Quénia, Uganda, e Burquina Faso
2005
Nigéria, Etiópia, Botsuana, Chade, e Gana
2006
Madagascar, Rep. do Congo, Ruanda, e Benin
2007
Djibuti, Guiné, e Burundi
2008
Ilhas Maurícias e República Democrática do Congo
2009
Lesoto
2010
Comores, Etiópia (Secção internacional), e Tanzânia
2011
Gabão, Cabo Verde, Suazilândia, Serra Leoa
2012
São Tomé & Príncipe, e Malaui
2013
Níger
2014
Zâmbia
2017
Côte d'Ivoire 
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