
ALINHAR OS RECURSOS COM AS ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA 
NACIONAL EM ÁFRICA 

PROGRAMA ACADÉMICO VIRTUAL 
NOTA INFORMATIVA 

O QUÊ: O Centro África de Estudos Estratégicos facilitará um programa académico virtual de 
três semanas sobre abordagens-chave para alinhar os recursos de segurança com as 
estratégias de segurança nacional em África, a fim de facilitar a implementação e os 
resultados estratégicos.  

ONDE:   Online, via Zoom para o Governo 

QUANDO:   Terças e quartas-feiras, 30 de novembro a 1 de dezembro, 7-8 de dezembro, 14-
15 de dezembro de 2021 (12:00-13:30 GMT) 

QUEM: O programa convidará ex-alunos de nível médio a sénior do Centro África que 
participaram nos programas do MSRA, bem como os participantes dos programas 
académicos do NSSD. Os participantes selecionados devem ser bem versados no 
quadro analítico e nos desafios práticos das estratégias de segurança nacional e/ou 
na gestão de recursos relacionados com a segurança. Será dada preferência aos países 
que tenham terminado ou estejam em vias de desenvolver as suas Estratégias de 
Segurança Nacional: Nigéria, Burkina Faso, Gana, Gâmbia, Libéria, Níger, Senegal, 
Botsuana, RDC, Sudão, África do Sul, Argélia, Angola, Cabo Verde, Tunísia e 
Madagáscar.  Será dada prioridade a ex-alunos com experiência demonstrável e/ou 
responsabilidade pela gestão de recursos para o setor da segurança e envolvidos no 
processo de desenvolvimento de estratégias de segurança nacional nos seus países ou 
instituições. A fim de assegurar a inclusão do género, será dada prioridade a ex-
alunas de programas MSRA e NSSD anteriores.  

PORQUÊ: Como muitos países africanos estão em vias de desenvolver e implementar as suas 
estratégias de segurança nacional, a aplicação dos princípios de gestão de recursos 
públicos ao setor da segurança e a gestão judiciosa dos recursos de segurança tornam-
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se tanto urgentes como críticas em África. A pandemia da COVID-19 expôs ainda 
mais os desafios de alinhar os recursos nacionais disponíveis com os objetivos 
nacionais estratégicos, satisfazendo ao mesmo tempo necessidades urgentes e 
imprevistas. 

COMO: Haverá um plenário de 90 minutos e um grupo de discussão de 90 minutos por 
semana. Os participantes deverão ler antecipadamente o programa de estudos e 
alguns vídeos selecionados. As sessões plenárias serão publicadas no site do Centro 
África e no canal do YouTube. O programa será conduzido sob uma política rigorosa 
de não atribuição. Todas as sessões serão conduzidas em inglês, francês, português e 
árabe. 

 
OBJETIVOS DO PROGRAMA: 
 

1. Compreender as contrapartidas e os desafios para alinhar os recursos nacionais com as 
estratégias e prioridades de segurança nacional e desenvolvimento, particularmente com 
o agravamento pelas mudanças na insegurança humana e os desafios fiscais relacionados 
causados pela pandemia da COVID-19. 

2. Introduzir e demonstrar instrumentos e abordagens de gestão das finanças públicas para 
alinhar os processos orçamentais com a implementação de estratégias de segurança 
nacional. 

3. Discutir como o desenvolvimento da estratégia de segurança nacional e a orçamentação 
do setor da segurança podem ser implementados de forma ágil e adaptável, 
particularmente durante a incerteza e os tempos de crise. 
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