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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, da estratégia e das 
instituições nos setores de segurança da África
Desenvolvimento da Estratégia Nacional de Segurança
Governança do Setor de Segurança
Líderes emergentes no setor de segurança da África

 Abordagem dos fatores que desencadeiam conflito 
e insegurança
Prevenção e combate ao extremismo violento
Combate ao terrorismo
Combate ao crime organizado transnacional

 Aperfeiçoamento da segurança coletiva e da 
resposta às crises
Arquitetura da paz e da segurança africana
Operações de apoio à paz em contextos dinâmicos
Proteção e segurança marítima, e cooperação regional

 Tópicos transversais
Mulheres, paz e segurança
Legitimidade, responsabilidade e transparência
Correlações entre segurança-desenvolvimento-governança

Segurança para todos os africanos patrocinada por instituições efetivas e dignas da 
confiança dos seus cidadãos.
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Plano do programa para FY18-19
Fortalecimento da liderança, da 
estratégia e das instituições
 Seminário dos Líderes Emergentes do 

Setor de Segurança Africano
Diálogo Executivo Africano 
Desenvolvimento da Estratégia de 

Segurança Nacional (NSSD) e 
implementação

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

 Seminário de Parceiros da Iniciativa da 
Governança de Segurança (SGI)

Fórum dos Líderes do Pólo 
Comunitário do Centro de Estudos 
Estratégicos Africanos (CEEA) 

Eventos Bilaterais e Sub-Regionais do 
Pólo Comunitário do CEEA

 Seminário de Washington sobre o 
Engajamento de Segurança entre EUA 
e África 

Fórum dos Embaixadores Africanos
Programa Africano de Educação 

Militar (AMEP)

Abordagem dos fatores que 
desencadeiam conflito e insegurança
Combate ao extremismo violento 

(CVE): Lições aprendidas para 
profissionais do setor de segurança 

Estratégias nacionais de Combate 
ao Terrorismo (CT) na África

Correlações entre Crime 
Organizado Transnacional (TOC), 
Segurança e Governança na África     

Estratégias eficazes de Combate à 
Insurgência (COIN) na África

Aperfeiçoamento da segurança 
coletiva e da resposta às crises
 Respostas regionais à insegurança 

marítima
 Proteção e segurança marítima:  

Workshop sobre a Coordenação 
da Zona D do Golfo da Guiné

 Operações de apoio à paz em 
contextos dinâmicos

 Prevenção de conflito continental 
e regional

Tópicos transversais
Mulheres, paz e segurança
Legitimidade, responsabilidade 

e transparência
Correlações entre segurança-

desenvolvimento-governança

Comando Militar dos EUA para a 
África (USAFRICOM) e apoio 
interagências
Seminário sobre os Desafios 

Contemporâneos de Segurança 
na África

Simpósio USAFRICOM-CEEA
Workshops sobre Estudos de 

Áreas Avançadas
Exercícios dos componentes do 

AFRICOM
Diálogo Estratégico da África
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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 



www.africacenter.org
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