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Ameaças à segurança nacional em África

• As ameaças incluem perigos aos interesses estratégicos, valores e
bem-estar dos países. 

• Eles podem ser de natureza endógena, exógena ou transnacional. 

• Essas ameaças podem incorporar incertezas com diferentes graus de 
objetivos e resultados finais. 
• Níveis de ameaça de baixa intensidade -> Dimensões altamente violentas e perigosas. 
• Ex.: Incerteza do desenvolvimento humano, desemprego juvenil, e distribuição de 

terras e direitos de propriedade são todos caracterizados como ameaças de baixa 
intensidade, porém, se forem negligenciadas, podem se tornar ameaças violentas. 

• Ameaças violentas têm a capacidade de transcender as fronteiras nacionais e
afetar a estabilidade de países vizinhos. 

• SAÚDE – PANDEMIA GRAVE



Principais atributos dos líderes do
setor da segurança 

• Conscientização realista das ameaças internas e externas

• Compreensão da dinâmica sociopolítica na região

• VISÃO: 

• CONFIANÇA:

• LEGITIMIDADE:

• IMPUTABILIDADE E INTEGRIDADE:

• Sagacidade técnica e tática:

• Honestidade e integridade



Desafios da liderança 

• A multiplicidade das forças militares e de segurança sob os vários 
elementos de comando.

• Governação, transparência e devido processo.

• Falta de coordenação entre as agências de segurança que
competem por atenção e recursos. 
• Falta de apoio financeiro e logístico.

• Capacidades táticas e técnicas muito limitadas.

• Incertezas políticas e intenção ambígua do comandante.

“Boas intenções, objetivos claros e o cumprimento da missão não 
ascendem à vitória sem apoios financeiros e logísticos oportunos.” 



SUPERAR ESSES DESAFIOS

• Orientações e intenções políticas claras

• Coordenação eficaz

• Parâmetros legais de autoridade e de operações 

• Regimento e autoridade de comando claros

• Ganhar a confiança e o respeito do Parlamento



PAPEL DE LIDERANÇA NA CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE PROPÍCIO PARA A 
FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA 
NACIONAL (NSS, na sigla em inglês)

• Propriedade nacional
• Consulta ampla e inclusiva
• Fiscalização legislativa/parlamentar
• Líderes devem liderar pelo exemplo
• Flexibilidade e adaptabilidade com base em recursos 
• Compreensão estratégica de questões e situações
• Conhecer suas limitações estratégicas
• Alavancar parcerias



Desenvolvimento de Estratégia de
Segurança Nacional (NSSD)

O caso da Libéria

• Liderança por Sua Excelência

Plano de Ação 150

Estratégia provisória de redução da pobreza

Avaliação da segurança nacional em todo o país

Consulta ampla e inclusiva

Todas as partes interessadas e organizações nacionais

Legislativo e judiciário nacionais

Parceiros internacionais

Parceiro(s) estratégico(s)

Comissão de governação como agência líder

ASSESSOR DE SEGURANÇA NACIONAL COMO COORDENADOR GERAL



CONCLUSÃO

• Propriedade nacional como imperativo

• Liderança local como pilar de apoio 

• Alavancar parcerias para obtenção de recursos e preenchimento das 
lacunas de capacidade

• Líderes devem liderar

• Assumir a responsabilidade por suas ações e inações

• Ouvir e engajar por meio de uma consulta ampla

• Seja ousado e estratégico com suas intervenções

• “… adicione outra cadeira como intervenção estratégica …”



Obrigado
Alguma pergunta?


