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Exercício Escrito 
 
 
Introdução 
 
Os países africanos confrontam-se com um conjunto de complexos desafios de segurança. A 
abordagem destes desafios exige estratégias que sejam bem concebidas, alcançáveis, e com 
recursos adequados. 
 
Este programa destaca o papel dos líderes do sector emergente da segurança em África, sejam 
das forças armadas ou civis, na formulação e implementação de estratégias de segurança que 
sejam eficazes e sustentáveis. 
 
 
Exercício 
 
 Considerando as relações de interdependência entre os domínios da segurança, do 
desenvolvimento e da justiça, elabore sobre 1) possíveis abordagens destes domínios no âmbito 
de uma estratégia de segurança nacional e 2) o papel – se existir – a ser desempenhado por futuros 
líderes do sector da segurança, na promoção de uma visão comum de segurança. 
 
Seu artigo deve refletir os conceitos e princípios contidos nas seguintes publicações: 
 

Referência do programa de estudos: Moderan, O. (2015). Political Leadership and 
National Ownership of Security Sector Reform Processes (Liderança Política e Domínio 
Nacional dos Processos de Reforma do Sector da Segurança). Centro para o Controlo 
Democrático das Forças Armadas (DCAF) Genebra, págs. 17-24. Retirado de 
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/SSRG-West-Africa-
Toolkit-Tool-1-EN.pdf 

 
Referência do programa de estudos: Harborne, B., Dorotinsky, W., e Bisca, P., Eds. 
(2017). Securing Development: Public Finance and the Security Sector (Garantir o 
Desenvolvimento: Finanças Públicas e o Sector da Segurança). Grupo do Banco Mundial, 
págs. 3-4. Retirado de 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25138/210766ov.pdf 
 
Referência do programa de estudos: Backgrounder (2015). Security Sector Reform 
(Reforma do Sector da Segurança). Centro para o Controlo Democrático das Forças 
Armadas (DCAF) Genebra, pág 8. Retirado de  http://ssrbackgrounders.org/fall.php  

 

https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/SSRG-West-Africa-Toolkit-Tool-1-EN.pdf
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/SSRG-West-Africa-Toolkit-Tool-1-EN.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25138/210766ov.pdf
http://ssrbackgrounders.org/fall.php
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Formato do artigo e Directrizes 
 

 Use o seu país como exemplo para este exercício. Podem ser citados outros países como 
estudos de caso para ilustrar a suas conclusões e recomendações. 
 

 Recorra às leituras e secções relevantes do programa de estudos para responder às 
perguntas. 
 

 O artigo tem de ser um trabalho original seu. Os moderadores orientá-lo-ão à medida 
que organiza os seus conceitos e redige o seu artigo. 
 

 O artigo terá de estar pronto para apresentação e discussão no dia 24  de Junho de 2019. 
 

 Os participantes devem colocar o seu nome, país e número do grupo de discussão no 
artigo. 
 

 O seu artigo final deve ter 4 a 6 páginas, duplo espaço e usar a fonte Times New Roman 
tamanho 12. 
 

Política do Centro de Estudos Estratégicos Africanos sobre a Honestidade Académica 
 
Como instituição académica, o Centro de Estudos Africanos procura proteger os princípios da 
honestidade académica. Precavemo-nos contra a apropriação desleal, que pode revestir as 
seguintes formas: 
 

1. Substituir o nome  do verdadeiro autor pelo seu. 
 

2. “Plágio” é a inclusão de parágrafos, frases ou expressões sem identificação da fonte. Isto 
é vivamente desaconselhado. A atribuição deve incluir o nome do autor e o título do 
documento, bem como o número da página. Limitar a citação directa a algumas frases 
escolhidas, em vez de parágrafos inteiros. 

 
3. “Paráfrase” é o uso de palavras diferentes para descrever o argumento de outra pessoa. 

Parafrasear um ponto de vista sem mencionar a fonte é também desaconselhado. 
 


