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SEMINÁRIO PARA OS LÍDERES EMERGENTES DO SETOR DE SEGURANÇA 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

O QUÊ:  Nos seus esforços contínuos para ajudar a preparar a próxima geração de 
funcionários públicos para que possam lidar com os desafios de segurança sem 
precedentes que o continente africano enfrenta, o Centro África de Estudos 
Estratégicos realizará um programa de duas semanas para profissionais de nível 
intermediário do setor de segurança em África, os quais se destacam como líderes 
emergentes nas suas áreas. Com ênfase no intercâmbio entre pares, este seminário 
emblemático incorpora a missão do Centro África de promover a segurança em 
África visando melhorar a compreensão, proporcionar uma plataforma confiável 
para diálogos, construir parcerias duradouras e catalisar soluções estratégias. 

 
ONDE:  Washington, D.C.  
 
QUANDO:  De 06 a 17 de junho de 2022 
 
QUEM: Este programa foi concebido para profissionais, tanto uniformizados como civis, 

emergentes dentro do setor de segurança. Aproximadamente 65 participantes de 35 
países africanos, bem como das organizações regionais e das instituições parceiras 
do Centro África serão convidadas. Todos os indicados devem ter uma sólida 
compreensão dos desafios de segurança de África e apresentar um demonstrável 
potencial de liderança. Os participantes em uniforme devem estar ligados ao setor 
de segurança (por exemplo, forças militares, polícia, guardas de fronteiras, etc.) Os 
participantes civis devem estar ligados aos relevantes ministérios ou departamentos 
governamentais do setor de segurança (por exemplo, defesa, relações exteriores, 
interior, etc.), ou a órgãos de fiscalização do governo (por exemplo, ombudsman, 
gabinete do auditor geral, gabinete do inspetor-geral, comissões parlamentares, 
etc.) Todos os participantes devem ser capazes de ler e participar de debates 
detalhados e específicos do setor em inglês, francês ou português.  

 
POR QUÊ:  Num mundo complexo e incerto, a eficácia de decisões reside na qualidade da 

informação referente às alternativas e escolhas. Além disso, a tomada de decisões 
torna-se eficiente quando a informação é maximizada, e as preferências são 
satisfeitas através da priorização de recursos limitados. Este programa lidará com 
as ameaças de segurança em África a partir de uma perspetiva estratégica e 
enriquecerá o desenvolvimento profissional dos participantes para desempenharem 
funções efetivas dentro das suas próprias instituições. Este programa busca 
fundamentar o processo de tomadas de decisão com um pensamento estratégico e 
enfatizar o profissionalismo, o pensamento crítico, a ética e a liderança. Os 
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seguintes são os objetivos do programa: (a) reforçar a capacidade de resolução de 
problemas e de tomada de decisões para uma liderança adaptativa e eficaz; (b) 
aumentar a sensibilização para a mudança do panorama de segurança em África; 
(c) aumentar a compreensão das abordagens estratégicas a nível nacional, para 
enfrentar as ameaças actuais, emergentes e futuras à segurança em África; e (d) 
avaliar o apoio regional e internacional e as respostas para enfrentar as actuais, 
emergentes, e futuras ameaças à segurança em África. 

 
COMO:  Este programa promove intercâmbios sobre liderança estratégica, pensamento 

crítico, ética e governação democrática no contexto dos desafios de segurança 
enfrentados pelo continente africano. Um espírito de debate académico orienta o 
programa, que seguirá o formato dos programas do Centro África com sessões 
plenárias, seguidas de sessões de grupos de debate. Palestrantes com vasta 
experiência nos assuntos a serem debatidos irão estruturar as principais questões e 
envolver os participantes em perguntas e respostas durante as sessões plenárias. As 
sessões plenárias serão seguidas por discussões em grupo onde os participantes 
terão a oportunidade de abordar as questões levantadas durante a sessão plenária de 
forma mais detalhada e partilhar experiências uns com os outros. 

 
Todas os debates e atividades serão conduzidos sob uma rígida política de não 
imputação, um princípio fundamental do Centro África. Todo o programa será 
realizado em inglês, francês e português. 
 

 
 


