
 

 
 

Seminário de Líderes Emergentes do Sector de Segurança (ESSL) 
EXERCÍCIO DO GRUPO DE DISCUSSÃO 

Quinta-feira, 13 de Junho de 2019 
 

GUIA DOS PARTICIPANTES 
 
Este exercício foi concebido para destacar a importância do pensamento crítico, da inovação e da 
adaptação no desenvolvimento, concepção, implementação e monitorização das estratégias de segurança 
nacional em África.  Os participantes devem rever o conteúdo das sessões anteriores do Módulo Um, 
antes de começarem o exercício. O exercício será realizado nos diversos grupos de discussão, sendo feita 
uma recapitulação no plenário.  
 
A Parte Um oferece uma descrição interactiva dos conceitos e princípios chave.  Os participantes são 
incentivados a ser inovadores e a recorrer a um vasto conjunto de fontes de dados para desenvolver esta 
parte.  Na Parte Dois, os participantes irão aplicar os conceitos e princípios analisados na Parte Um à 
resolução de um problema da vida real. Cada grupo trabalhará num estudo de caso diferente.   
 
Parte Um:  Conceitos e Princípios 

 Exercício de Repetição e Adaptação (55 minutos) 

 Definição do Problema e Estabelecimento do Objectivo (25 minutos) 
o A insegurança em África é um problema simples, complicado ou complexo?  Discuta as 

implicações da sua resposta. 
o O que é a definição /visão do objectivo?  Quem inicia o processo e porque é 

importante? 
o O seu objectivo/visão deve reflectir: (a) as ameaças actuais, (b) as aspirações da 

sociedade, (c) tendências futuras, (d) disponibilidade de recursos, e/ou (e) outros 
factores? 

 Resumo das Conclusões e Recomendações (10 minutos) 
 

Parte Dois:  Análise Aplicada  
Comece por rever o seu estudo de caso.  Depois selecione um relator, que irá apresentar as respostas 
detalhadas às perguntas seguintes durante a sessão plenária.  As respostas do grupo devem reflectir o 
manancial de conhecimentos e experiência que cada participante tem, bem como todos os conceitos e 
princípios discutidos na Parte Um. 
 
PERGUNTAS 

1. Elabore e discuta a declaração de visão para o país do seu caso de estudo. 
2. Que instituições podem melhorar a governação do sector da segurança? 
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UNCLASSIFIED 

3. Identifique os principais interessados. Que papel desempenhariam para ajudarem o país a 
alcançar os seus objectivos? 

4. Recomende mecanismos para melhorar a inclusão e a coordenação. 
5. Como é que o trabalho de repetição e adaptação funcionaria no país do seu caso de estudo? 
6. Recomende estratégias para medir o progresso (e impacto) no país do seu estudo de caso. 

 
Sessão de Recapitulação 
Cada grupo de discussão nomeará um membro do grupo para fazer uma apresentação de 12 a 15 
minutos durante a sessão de recapitulação na quinta-feira, 13 de Junho.  Esta apresentação oral (sem 
PowerPoint) deve sintetizar as conclusões e as recomendações do grupo e deve oferecer respostas 
detalhadas e ‘exequíveis” para as perguntas do exercício. 


