
 
 

 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA O COMBATE AO CRIME 
ORGANIZADO TRANSNACIONAL 

 
NOTA DE INFORMAÇÃO 

 

QUE:   O Africa Centre vai organizar uma série de webinars acadêmicos mensais para 
ex-alunos para examinar a economia política do crime organizado 
transnacional (COT) e analisar como diagnosticá-lo estrategicamente e como 
responder à COT de forma a fortalecer a segurança cidadã para todos. Os 
webinars contarão com apresentações feitas por especialistas acadêmicos e 
profissionais. Com base na estrutura analítica oferecida pelo Consórcio 
ENACT no Índice de Crime Organizado África 2019, os temas principais 
incluirão a identificação dos principais atores e mercados criminosos, bem 
como fatores que promovem a resiliência do COT. 

 
 
ONDE:   Na internet, via Zoom para o Governo 
 

QUANDO:   Mensal, de Outubro de 2020 a Julho de 2021 
 

O primeiro webinar desta série: Compreendendo o Crime Organizado 
Transnacional na África: Introdução ao Índice ENACT de Crime Organizado e 
Aprendizado Relacionado, acontecerá na quinta-feira, 15 de outubro de 2020, 
das 11:00 às 12:15 GMT. 

 

QUEM: Todos os ex-alunos do Africa Centre são convidados a participar,  numa ou 
mais sessões ou em toda a série de discussões. Os tópicos podem ser de 
interesse para uma ampla gama de pessoas incluindo profissionais de 
segurança e justiça, parlamentares, membros da sociedade civil e acadêmicos 
preocupados com a segurança nacional e cidadã. Os ex-alunos que 
participaram no seminário de janeiro de 2020 sobre o combate ao crime 
organizado transnacional enfrentarão novas matérias nestes webinars. 

 
 

PORQUE: O crime organizado transnacional (COT) é uma ameaça na África que tem 
crescido à medida que a tecnologia e o aumento do comércio facilitam laços 
entre o continente e diversas oportunidades lícitas e ilícitas no mercado global. 
Os desafios ligados à subsistência, a instabilidade política e a frágil 
legitimidade do estado em alguns países podem amplificar as 
vulnerabilidades à COT nas suas várias formas. Compreender estas ameaças 
no contexto da economia política é vital para formular respostas eficazes. 
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Esta série de webinars visa a aumentar a compreensão das estruturas de 
economia política com base no lançamento recente do primeiro Índice de 
Crime Organizado para a África, pelo consórcio ENACT, um grande banco de 
dados comparativos agora disponível. Usando este Índice como ferramenta 
principal, os webinars integrarão as perspectivas dos profissionais de 
segurança e justiça com a análise das tendências de crime e resiliência 
destacadas pelo Índice. Os participantes analisarão o desempenho dos atores 
do COT e os mercados criminosos em que estão envolvidos, tal como  as fontes 
de resiliência dos estados africanos ao COT. Examinarão ainda novas 
estruturas para catalisar soluções estratégicas para COT e consolidar  
resiliência em contextos locais, nacionais e regionais. 

  
 

COMO: Os webinars serão realizados por Zoom, com uma duração de 75 minutos por 
sessão. Interpretação em inglês, francês e português estará disponível. Os ex-
alunos são convidados a participar tanto em webinars específicos como na sua 
totalidade, de acordo com a sua disponibilidade. A maioria das apresentações 
será gravada para permitir visualização posterior. 

 
O Africa Centre oferecerá ainda um “horário de trabalho virtual” uma vez por 
mês, aberto a participantes que gostariam de aprofundar discussões, 
brainstorming e reflexão sobre as aplicações práticas dos tópicos em seus 
contextos. 

 
 


