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• Quais as alternativas para que se possa incluir o crime organizado
transnacional nas estratégias de segurança nacional nos países africanos, a nível
legal, estratégico e operacional? A experiência de Cabo Verde ;

• Que papel podem ter os líderes das instituições militares, policiais, de
inteligência e de justiça na advocacia e/ou concepção e implementação de
estratégias de segurança nacional que abordem o crime organizado transnacional?
Como é que as diferentes lideranças trabalharam juntos ou separadamente em
Cabo Verde ?

• Que papéis têm a vontade política e os compromissos institucionais do
executivo na estruturação e supervisão das medidas de segurança nacional para
combater o crime organizado transnacional ?



• Quais as alternativas para que se possa incluir
o crime organizado transnacional nas estratégias de
segurança nacional nos países africanos, a nível
legal, estratégico e operacional? A experiência de
Cabo Verde;



A EXPERIÊNCIA DO CABO VERDE:

a) 2009 - 2011 - Conceito Estratégico de Defesa e
Segurança

b) 2013 - Aprovação do Sistema Nacional de Segurança
c) 2015 - 2017 - Programa Estratégico de Segurança
Interna e Cidadania



Visão: holística, multidimensional, abrangente, centrada na pessoa
humana e nos seus direitos fundamentais;
assume a defesa da democracia e do desenvolvimento, da liberdade e
da cidadania, das instituições democráticas, da C.R., do direito
internacional e do primado dos valores da tolerância, da paz e da
cooperação entre povos e países.



Ameaças relevantes:

1. Agressões;
2. O tráfico de drogas, armas, pessoas e em geral, o
crime organizado;
3. Catástrofes e calamidades;
4. Terrorismo;
5. Proliferação de armas nucleares e outras armas
de destruição maciça;



• Que papel podem ter os líderes das instituições
militares, policiais, de inteligência e de justiça na
advocacia e/ou concepção e implementação de
estratégias de segurança nacional que abordem o
crime organizado transnacional? Como é que as
diferentes lideranças trabalharam, juntos ou
separadamente, em Cabo Verde?



LIDERANÇA

- Percepção da importância de um documento
estratégico para abordar a CTO;
- Cooperação Internacional;
- O desafio de um Sistema de Segurança Nacional
racional e legalmente concebido;



• Que papéis têm a vontade política e os
compromissos institucionais do executivo na
estruturação e supervisão das medidas de
segurança nacional para combater o crime
organizado transnacional ?



Mais do que aprovar uma Estratégia, o verdadeiro
compromisso está no seguimento:

um Plano de Implementação que concretize a
Estratégia



- Considerar abordagens holísticas que cubram
tanto a prevenção (por exemplo, promoção da
inclusão social, políticas de emprego para jovens),
como um trabalho permanente para melhorar a
capacidade das Forças e Agências de Segurança e

Justiça



Programa Estratégico de Segurança Interna e
Cidadania - PNSIC: COMO/ PARA QUÊ??

CAPACITAÇÃO
DIÁLOGO

COMUNICAÇÃO
COORDENAÇÃO

PODER
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REFORMA INSTITUCIONAL
CRIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E 

MODERNIZAÇÃO

REFORÇO DAS CAPACIDADES
RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E MOTIVAÇÃO DE RH

PREVENÇÃO PRIMÁRIA
PROXIMIDADE À CIDADANIA E À COMUNICAÇÃO

PREVENÇÃO SECUNDÁRIA
RESPOSTA POLICIAL E JUDICIAL
PREVENÇÃO TERCIÁRIA

REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
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