PERSPECTIVAS DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO COMBATE
AO ESTREMISMO VIONETO (CVE) EM AFRICA
NOTA INFROMATIVA SOBRE O PROGRAMA ACADÉMICO VIRTUAL
O QUÊ:

O Centro de Estudos Estratégicos Africanos (ACSS) e o Centro Africano para o
Estudo e Pesquisa sobre Terrorismo (ACSRT / CAERT) irão organizar um
programa académico virtual focado na eficácia do policiamento comunitário como
uma ferramenta para combater o extremismo violento. Este programa oferece uma
oportunidade de apreender e compartilhar perspetivas, experiências e lições, entre
os países e regiões, sobre os desafios da implementação do policiamento
comunitário e sobre as experiências práticas no preenchimento das lacunas entre o
sector de segurança e as comunidades que estão encarregues de servir e proteger.

ONDE:

Online, via Zoom para o Governo

QUANDO: Novembro/Dezembro 2020. Programa de 6 semanas /2 sessões de 90 min. Duas
vezes por semana.
QUEM:

Serão convidados profissionais seniores do setor da segurança (militares e civis) da
Argélia, Angola, Benin, Burkina Faso, Camarões, Cabo Verde, República CentroAfricana, Chade, Costa do Marfim, Egipto, Etiópia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau ,
Quênia, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Moçambique, Níger, Nigéria, Senegal, Somália,
Tanzânia, Togo, Tunísia, África do Sul e Uganda. Entre as instituições convidadas
encontram-se a AU / ACSRT, CHEDS, CNESS, EAC, ECCAS, ECOWAS, IGAD e
SADC. Poderão também ser convidados, ex-alunos do Africa Center, líderes de
organizações não governamentais e da sociedade civil, bem como representantes do
governo dos EUA. Considerando que tanto as mulheres como os homens
desempenham papéis importantes e podem vivenciar o extremismo violento de
maneiras distintas, é fundamental incorporar as perspetivas das mulheres nesta
discussão. Os indivíduos que participarem num número suficiente de sessões
receberão um certificado de conclusão.

PORQUÊ:

O terrorismo e o extremismo violento (VE) continuam a ser um dos maiores
desafios para a paz e segurança na África. À medida que grupos terroristas e
extremistas violentos estabelecem novos pontos de apoio e que dezenas de milhares
de homens e mulheres, anteriormente afiliados a estas organizações de EV,
regressam a casa ou a áreas sob controle governamental, as forças militares,
policiais, as gendarmerias e as instituições civis de aplicação da lei, debatem-se com
questões complexas que têm significativas consequências na segurança de governos
e comunidades.
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COMO:

Este programa virtual reunirá profissionais seniores num um diálogo franco e
aberto com os especialistas e entre os participantes. O programa será conduzido em
inglês, francês e português e será dividido em 6 módulos que oferecem uma
combinação de sessões plenárias com discussões detalhadas em grupo sobre os
temas e para troca de experiências. Todos os painéis e trabalhos dos grupos de
discussão decorrerão sempre sob uma estrita política de não atribuição.
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