
 

CENTRO DE ANALISES ESTRATEGICA DOS PAISES DA LINGUA PORTUGUESA 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

O Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CAE/CPLP) realizou, no dia 11 de Julho de 2019, nas suas instalações, 
em Maputo, a palestra subordinada ao tema “Quadro Geral de cooperaçao Brasil -

Moçambiqueꓽ Desafios e Perspectivas”. 

A palesta teve como orador o Primeiro-Secretário FILIPE LEMOS, Chefe do 
Setor de Cooperação da Embaixada do Brasil em Maputo. O evento contou com a 
presença de representantes das Embaixadas, Adidos da Defesa, representantes das 
Forças de Defesa e Segurança e de instituições académicas civis, militares e da 
sociedade civil. 

Na abertura, o CMG Francisco Evandro Rodrigues Camelo,  Diretor do 
CAE/CPLP, fez o habitual discurso de boas-vindas aos participantentes, agradecendo 
a todos pela presença naquele evento, em especial ao orador Dr Felipe Lemos pela 
honra da sua presença e por ter aceite partilhar a sua experiência na cooperação 
bilateral e multilateral entre os noves Estados-Membros da CPLP.  

Neste sentido, o Sr. FELIPE LEMOS começou por contextualizar o actual 
estágio de cooperação do Brasil com os países africanos, destacando que 
Moçambique é o principal parceiro de cooperaçao, dentre tais países. Enumerou as 
várias áreas de cooperação para o desenvolvimento, enfatizando a agricultura,  saúde 
e educação (Técnico Profissional) como as três principais áreas de atuação. 

 

 

Foto 1ꓽ Momentos do palestrante 

 



Ao comentar sobre a cooperaão na área da Defesa, o orador referenciou a 
troca de experiências e formaçao de oficiais Moçambicanos no Brasil e a presença 
de instrutores dos tres ramos das Forças Armadas Brasileiras no ISEDEF ( Instituto 
Superior de Estudos de Defesa ). 

Após as apresentações seguiu-se o debate a volta do tema, com destaque às 
questões relativas a mudança na Governaçao Brasileira e o seu impacto nos projectos 
em curso, como e o caso do PROSAVANA e uma maior intervençao na 
industrializaçao de Moçambique.   

Depois do debate, o Director do CAE/CPLP agradeceu ao orador pela  
apresentaçao e a todos os presentes, reiterando a abertura da Instituição na 
promoção de debates do interesse da CPLP, contribuições e convidou os digníssimos 
presentes a foto de família. 

 

 

Foto 2 - Foto de familia com todos os participantes 

 

 

Maputo, aos 11 de Julho de 2019 


