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INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE 
UMA ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA NACIONAL  

SÉRIE DE PROGRAMA ACADÉMICO VIRTUAL 
 

NOTA INFORMATIVA 

O QUÊ: O Centro Africano de Estudos Estratégicos vai realizar um programa académico 
virtual sobre o desenvolvimento e implementação de uma estratégia de segurança 
nacional em África.  Este programa académico virtual vai proporcionar um fórum 
para um grupo multidisciplinar de altos funcionários para discutir a elaboração de 
um documento de estratégia de segurança nacional e explorar a forma como este 
deve relacionar-se com as estratégias setoriais, regionais e internacionais.  

 
a. Quais são as lições aprendidas no âmbito do desenvolvimento de uma 

estratégia de segurança nacional capaz de antecipar e enfrentar futuras 
ameaças à segurança, incluindo pandemias? 

b. Compreender algumas fases e elementos essenciais do processo de 
desenvolvimento de uma estratégia de segurança nacional. 

c. Discutir passos práticos para iniciar, elaborar e aprovar uma estratégia de 
segurança nacional. 

d. Examinar formas de assegurar o desenvolvimento inclusivo e 
participativo de uma estratégia nacional de segurança em África. 

 
ONDE: Online, via Zoom para o governo  

 
QUANDO: 9-10 de março, 12:00 GMT 
 16-17 de março, 12:00 GMT 
 23-24 de março, 12:00 GMT 
 
 Para quem estiver interessado em participar, estarão disponíveis módulos 

adicionais nesta série em abril e maio de 2021. 
  
QUEM: Os seguintes países são convidados a submeter nomeações para este programa: 

Burkina Faso, Gâmbia, Senegal, Níger, Botsuana, Gana, Tunísia, África do Sul, 
Madagáscar, Nigéria, Libéria, Cabo Verde.  Cada país é convidado a nomear até 
quatro representantes, incluindo, pelo menos, uma alta funcionária com 
experiência e responsabilidade no desenvolvimento da estratégia de segurança 
nacional, planeamento estratégico, e elaboração de políticas, ou cuja experiência 
noutros sectores melhoraria significativamente o processo de uma estratégia de 
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segurança nacional. 
 

 As pessoas nomeadas podem ser oriundas das seguintes instituições: 
• (i) setor da segurança (defesa, departamento/agência de segurança nacional, 

assuntos internos); 
• (ii) setor de desenvolvimento/diplomacia (finanças/economia, negócios 

estrangeiros, género); e 
• (iii) órgãos executivos/de coordenação (gabinete do presidente/primeiro-

ministro, Conselho Nacional de Segurança, gabinete do conselheiro de 
segurança nacional).  

 
PORQUÊ: Em África, o panorama da segurança continua a enfrentar desafios internos 

dinâmicos, bem como externalidades sem precedentes, tais como a pandemia da 
COVID-19. Estes fatores continuam a revelar a necessidade de analisar as ameaças 
à segurança e desenvolver estratégias de segurança nacional eficazes para alcançar 
uma segurança nacional centrada no cidadão.  Uma estratégia de segurança 
nacional é um poderoso instrumento de comunicação estratégica. Permite articular 
uma visão estratégica para o país e transmitir claramente uma intenção, tanto a 
aliados como a inimigos. Esta visão deve providenciar uma imagem clara dos 
objetivos nacionais a serem alcançados ao longo de um determinado período de 
tempo. O documento deve basear-se numa avaliação realista das ameaças internas 
e externas atuais e projetadas. 

 
 

COMO: Este programa vai refletir a experiência e perícia do Africa Center na elaboração, 
implementação e monitorização de estratégias no sector de segurança em África. 
Durante 3 semanas, vai consistir numa série de sessões centradas em aplicações 
práticas e estudos de casos que destaquem práticas robustas, bem como  pequenas 
discussões em grupo. As sessões plenárias virtuais vão incluir 90 minutos de 
discussão moderada e perguntas e respostas com peritos de renome. Sessões de 90 
minutos para discussão em grupo vão permitir explorar estas questões de forma 
mais aprofundada. Todas as sessões serão realizadas em inglês, francês, 
português, e árabe.  Em abril e maio, os participantes terão a oportunidade de 
assistir a workshops virtuais centrados em aspetos essenciais da implementação 
de uma estratégia de segurança nacional.  

  


