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LÍDERES EMERGENTES DO SECTOR DA SEGURANÇA EM ÁFRICA 
A LIDERANÇA EM TEMPO DE INCERTEZA 

PROGRAMA ACADÉMICO VIRTUAL 
 

NOTA INFORMATIVA  

O QUE: O Centro Africano de Estudos Estratégicos (ACSS) conduzirá um programa 
académico virtual de quatro semanas sobre liderança em tempos de incerteza, 
ameaças inesperadas à segurança, e desafios exógenos, tais como pandemias. Este 
programa de desenvolvimento profissional, que será conduzido em inglês, francês, e 
português, examinará:  

  (1) Liderança Visionária: Porque importa em Tempo de Incerteza; 
  (2) Antecipação de Ameaças e Crises de Segurança inesperadas; 
  (3) Resposta a Ameaças e Crises de Segurança inesperadas; e 
  (4) Alavancar Parcerias na Resposta a Ameaças de Segurança inesperadas.   
 
 Os participantes que completarem o curso receberão o respetivo certificado. 

ONDE: Online, via Zoom para o Governo  
 
QUANDO: Sessão 1: 8-9 de junho     - 12:00-13:45 TMG   

Sessão 2: 15-16 de junho - 12:00-13:30 TMG 
Sessão 3: 22-23 de junho - 12:00-13:30 TMG 
Sessão 4: 29-30 de junho - 12:00-13:30 TMG 
 

OMS: Os ex-alunos dos recentes programas Next Generation and Emerging Security Sector 
Leaders (2015-2020) do Centro Africano são convidados a candidatar-se a este 
programa virtual. Serão selecionados profissionais em ascensão nas suas carreiras que 
procurem explorar questões de liderança no ambiente atual e preparar-se para desafios 
futuros. O número de candidaturas pode exceder a capacidade do programa, pelo que 
os membros do corpo docente avaliarão ensaios e outros elementos da candidatura para 
selecionar um grupo diversificado de homens e mulheres. Militares, policiais e civis 
fardados são todos convidados a candidatar-se. Este convite não é transferível para 
outros, é limitado aos ex-alunos dos programas anteriores. 

PORQUÊ: A COVID-19 é apenas o último choque externo para os países, e não será o último. 
Este programa permitirá aos participantes: 

(1) Examinar a liderança visionária e porque é que ela é importante no sector da 
segurança em tempo de incerteza.  
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(2) Interagir com peritos sobre a importância da adaptação face a ameaças e crises 
imprevistas. 

(3) Partilhar experiências e lições na antecipação e resposta a ameaças 
inesperadas à segurança (por exemplo, pandemias e outros choques). 

(4) Partilhar experiências e lições no aproveitamento de parcerias para aumentar 
a segurança. 

 
 
COMO: Processo de candidatura: Para se candidatar a este programa, por favor preencha o 

formulário de candidatura em: https://pt.surveymonkey.com/r/LQWC2P5.  
 

As candidaturas devem ser apresentadas o mais tardar até 23 de abril de 2021. Os 
candidatos selecionados serão notificados até 17 de maio de 2021 e deverão completar 
os trabalhos do curso online antes do evento.  

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpt.surveymonkey.com%2Fr%2FLQWC2P5&data=04%7C01%7CTozeC%40ndu.edu%7C270e2498d23c40f580af08d8eff913b6%7Cabfe949f1dc8462bbf873527168dc052%7C0%7C0%7C637523200352917238%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IG0jBw8xOCXqxC5698csd27Mfzvxx5n%2BPJWBCHMsosE%3D&reserved=0

