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DESENVOLVER ESTRATÉGIAS LOCAIS PARA COMBATER O EXTREMISMO 
VIOLENTO (CVE) EM ÁFRICA  

 
NOTA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA ACADÉMICO VIRTUAL 

 
O QUÊ: O Centro África de Estudos Estratégicos (ACSS) e o Centro Africano de Estudos e 

Investigação sobre Terrorismo (ACSRT/CAERT) irão reunir um programa 
académico virtual que se concentra no desenvolvimento de estratégias locais para 
combater o extremismo violento (CVE). Este programa proporciona uma 
oportunidade de captar e partilhar conhecimentos, experiências e lições, entre 
países e entre regiões, para ajudar os responsáveis de segurança, decisores políticos 
e profissionais africanos a aplicar uma compreensão contextualizada das realidades 
locais, reforçando a cooperação nacional-local, e implementando estratégias e 
programas comprovados, conduzidos localmente, para combater o extremismo 
violento. 

 
ONDE:   Online, via Zoom para o Governo 
 
QUANDO:   12:00-13:30 GMT 25-26 de janeiro, 1-2 de fevereiro, 8-9 de fevereiro, 15-16 de 
fevereiro de 2022 
 
QUEM: Profissionais séniores do setor da segurança, tanto civis como militares, serão 

convidados da Argélia, Angola, Benim, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, 
República Centro-Africana, RDC, República do Congo, Costa do Marfim, Djibouti, 
Egipto, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Quénia, Líbia, Malawi, Mauritânia, 
Maurícias, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Ruanda, Senegal, 
Seicheles, Serra Leoa, Somália, África do Sul, Tanzânia, Togo, Tunísia e Zâmbia. As 
instituições convidadas incluirão a UA/ACSRT, CNESS (Níger), CNESS (Burkina 
Faso), CHEDS, EAC, ECCAS, CEDEAO, IGAD e SADC. Podem também ser 
convidados ex-alunos do Centro África, líderes da sociedade civil e de organizações 
não governamentais, bem como representantes do governo dos EUA. Uma vez que 
as mulheres e os homens desempenham papéis-chave no extremismo violento e 
podem vivê-lo de forma diferente, é fundamental incorporar as perspetivas das 
mulheres nesta discussão, pelo que as mulheres nomeadas são altamente encorajadas. 
Os indivíduos que participarem num número suficiente de sessões receberão um 
certificado de conclusão. 
 

PORQUÊ: Um número apreciável de países africanos desenvolveu estratégias para prevenir e 
combater o extremismo violento. Estas estratégias têm grande potencial se se 
alinharem com as nuances dos contextos locais e com os fatores causais domésticos 
associados ao extremismo violento. As estratégias locais de CVE, também referidas 
como planos de ação locais, podem ajudar a colmatar a lacuna entre os governos 
nacionais que controlam as estratégias nacionais de prevenção/CVE e as 
autoridades locais que estão geralmente mais sintonizadas socioculturalmente com 
os atributos e dinâmicas das suas comunidades. Podem também proporcionar às 
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comunidades a oportunidade de construir uma abordagem ascendente da 
resiliência comunitária, assegurando uma estratégia coesa e uma abordagem 
coordenada com um entendimento comum entre os intervenientes locais das 
questões-chave e das suas respetivas responsabilidades. Este programa fornecerá 
conhecimentos valiosos aos governos e autoridades locais interessadas em 
desenvolver os seus próprios planos de ação locais de CVE. 

 
COMO: Este programa virtual reunirá profissionais seniores para um diálogo franco e 

aberto com especialistas e entre os participantes. A interação será conduzida em 
inglês, francês e português e será dividida em 4 módulos que oferecem uma mistura 
de sessões plenárias e discussões de grupo aprofundadas para a partilha mútua de 
experiências.  Todos os painéis e trabalhos dos grupos de discussão estarão sob uma 
política rigorosa de não imputação.   


