BOLETIM ESTRATÉGICO
Boletim Informativo do Centro de Análise Estratégica
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CAE/CPLP)
I S S N 2 7 0 8- 3 4 2 X - A n o I I , O u t u b r o d e 2 0 2 0 - N ú m e r o 0 4 - w w w . c a e c p l p . o r g
EDITORIAL
Neste número, o leitor terá notícia do

adquiriu experiência na organização de

24º Aniversário de Criação da CPLP,

eventos

ocorrida no 17 de Julho de 1996.

cumprimento das atividades, apesar das

Neste ano, o CAE participou das

restrições impostas para o enfrentamento

comemorações,

da

da pandemia da COVID-19. O ápice foi a

realização de uma palestra proferida

execução XX Seminário Internacional

pelo Secretário Executivo da CPLP

Político-Estratégico do CAE/CPLP que,

(SE-CPLP),

pela primeira vez, foi feito integralmente

por intermédio

Embaixador

Francisco

Ribeiro Telles. Não somente, o Ciclo
de

Palestras

intervenção

do

contou

com

antigo

virtuais,

o

que

ajudou

no

na modalidade virtual. Boa leitura!

uma

SE-CPLP,

Embaixador Isaac Murargy. Além desta

comemoração,

destacam-se,

também, a entrevista realizada pelo

O

Boletim

Estratégico

é

Diretor à RTP-África e o 3º Colóquio

uma

Estratégico. Pouco a pouco, o CAE

publicação digital do Centro de Análise
Estratégica da Comunidade dos Países

N E S T A E D I Ç ÃO :

de Língua Portuguesa (CAE/CPLP),

ATIVIDADES

órgão da Componente de Defesa da
CPLP,

responsável

pela

pesquisa, • Palestra

comemorativa
do
24º
Aniversário de Criação da CPLP, pelo
Exmo. Sr. Embaixador Francisco Ribeiro
Telles (Secretário Executivo da CPLP)

estudo e difusão de conhecimentos, no
domínio da Estratégia, com interesse

para os objetivos da Comunidade. O • Palestra do antigo Secretário Executivo
boletim informativo contribui com a da CPLP – Embaixador Murade Isaac
Murargy

tarefa da difusão de conhecimentos.

• Cerimônia de Despedida para a reserva
do TenCel Nuro Valgy

• Promoção de Oficiais do CAE/CPLP
• Entrevista do Diretor do CAE/CPLP à
RTP- África

• Ciclo de Palestras do CAE/CPLP – 2020
A S I T U AÇ ÃO P O L Í T I C O E S T R AT É G I C A D AS R E G I Õ E S D O S
E S T AD O S D A C P L P

África Austral

• Triangulação de Ameaças na Costa

•

Oriental da África
Estratégia Integrada do combate ao
Terrorismo: Alternativa para
Moçambique!

Francisco EVANDRO Rodrigues Camelo
Capitão de Mar e Guerra
Diretor do CAE/CPLP

• Angola e Guiné Equatorial defendem maior
cooperação no setor petrolífero;

• Marinha Portuguesa reafirma apoio a São

Tomé e Príncipe no combate à pirataria no
Golfo na Guiné;

• Diplomatas abordam papel da ONU na
Região dos Grandes Lagos

• Angola retoma Ligações Aéreas
Domésticas e Internacionais

África Ocidental

• Golpe de Estado no Mali: "Estávamos tão
perto da solução"

• Líderes da África Ocidental concordam
com transição civil de 18 meses no Mali

• Guiné Bissau: reformas no sector de
defesa e segurança são prioridade;

• Cabo Verde e Estados Unidos realizam
exercícios
marítima.

conjuntos

de

segurança

América do Sul

• O protagonismo chinês no Atlântico Sul:
um olhar sobre a gravidade da base
chinesa na Argentina!

• Brasil face a nova Conjuntura Política-

Estratégico Regional: linhas gerais dos
novos documentos estratégicos!

Europa

• A nova ameaça de um Brexit sem acordo e
a segunda vaga da Covid-19

África Central

Sudeste Asiático

• Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe • A tensão no Mar do Sul da China e o apelo
assinam Acordo de Exportação Conjunta
de Petróleo;

dos EUA aos países do Sudeste Asiático
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ATIVID ADES
3º Colóquio Estratégico do CAE/CPLP (Virtual)
Os oradores convidados foram o

No âmbito do “Plano de Atividades -

Alte. ANTONIO RUY DE ALMEIDA portância crescente dos oceanos, seus
SILVA,
Doutor
em
Relações desdobramentos políticos, econômicos

2020”, no dia 23 de junho de 2020, o
Centro

de

Análise

Estratégica

As apresentações abordaram a im-

da

Internacionais (PUC-Rio) e Conselheiro e securitários, bem como a importância
do Centro de Estudos Político- e as práticas recentes da diplomacia de
Estratégicos da Marinha do Brasil, e o Defesa. Houve várias perguntas e inter-

Comunidade dos Países da Língua
Portuguesa (CAE/CPLP) conduziu o 3º
Colóquio Estratégico na modalidade “on-

videoconferência, existente no Espaço

Prof. Dr. DANILO MARCONDES DE venções.
SOUZA NETO, Doutor em “Politics and

CPLP.

International Studies” (Universidade de

line”, por intermédio do sistema de

O tema escolhido para este colóquio
foi

o

“O

Poder

Marítimo

e

Cambridge – Reino Unido) e Professor

a

Adjunto da Escola Superior de Guerra

Diplomacia de Defesa”, que buscou

(ESG).

complementar o tema do XIX Seminário
Internacional Político-Estratégico, reali-

Prof. Dr. Danilo Marcondes

zado no dia 13 de fevereiro último, que
foi “A Cooperação na Área da Defesa
entre as Forças Armadas dos Países da
CPLP: a Segurança Marítima e os Exercícios Conjuntos e Combinados”.
Alte. Antonio Ruy de A. Silva
Panfleto da palestra

Palestra comemorativa do 24º
Aniversário de Criação da CPLP

No dia 13 de Julho de 2020, o Centro de
Análise

Estratégica

da

Comunidade

dos

Países de Língua Portuguesa (CAE/CPLP)
realizou

uma

palestra

on-line,

em

comemoração do 24º Aniversário de Criação
da CPLP. A palestra foi conduzida pelo Exmo.
Sr.

Embaixador

FRANCISCO

RIBEIRO

TELLES, Secretário Executivo da CPLP,

Parte 1:

subordinada ao tema "A Comunidade dos

Embaixador Isaac Murargy faz
palestra no CAE/CPLP (Virtual)

Países de Língua Portuguesa: Presente e

Em continuidade ao “Ciclo de Palestras

watch?v=b9Omie5cZAA&t=7s

perspectivas para o futuro. Assista pelo QR-

do CAE/CPLP – 2020”, o Exmo. Sr.

Parte 2:

CODE ao lado.

Embaixador

Murade

Isaac

https://www.youtube.com/

Murargy,

antigo Secretário Executivo da CPLP,
realizou uma palestra virtual para o

Centro de Análise Estratégica da CPLP

https://www.youtube.com/
watch?
v=633e0JNXm7Y&t=19s

(CAE/CPLP), no dia 22 de Julho de 2020,
subordinada

ao

tema:

“A Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa:
Embaixador Francisco Ribeiro Telles

Desafios

atuais

e

perspectivas para o futuro.” Para rever a
palestra,

utilize

as

URL

a

seguir:

Embaixador Isaac Murargy
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ATIVIDADES

Cerimônia de despedida do TenCel Nuro Valgy
VIEGAS, junto ao Centro de Análise
Estratégica (CAE/CPLP), em razão do
encerramento do prazo, após a passagem
à condição de Reserva.
O CAE/CPLP agradece aos TenCel Nuro e
Maj Viegas pelo trabalho neste Centro,
que muito contribuiu para o cumprimento
da

missão.

Desejamos

Foto de ocasião

sucesso, nessa nova etapa da vida.
No dia 13 de Julho de 2020, foi

No dia 21 de maio de 2020, conforme
despacho

do

Exmo.

Sr.

realizada

Secretário

cessação

cerimônia

de

TenCel Nuro, que deixa este Centro

Nacional (MDN) de Moçambique, foi
a

uma

despedida, com a presença do

Permanente do Ministério da Defesa
determinada

Major ATANÁSIO JOSÉ VIEGAS,

continuado

após

de

17

anos

de

trabalho

e

dedicação, desde o período da

destacamento em Comissão Normal de

comissão instaladora. Nosso muito

Serviço no MDN do Tenente-Coronel (na
Reserva) NURO USSENE VALGY e do

obrigado! "Kanimanbo!"

Tenente-Coronel NURO

Major (na Reserva) ATANÁSIO JOSÉ

USSENE VALGY

Promoção de Oficiais do CAE/CPLP
No dia 15 de Julho de 2020, o Diretor

General, a cerca de dois anos, para

do Centro de Análise Estratégica da

exercer atividades nas áreas de

CPLP (CAE/CPLP), CMG Francisco

pesquisa e administração pública.

EVANDRO

Parabéns Tenente Cau, Tenente

participou

Rodrigues
como

Camelo,

convidado

da

Anabela e Tenente Chissano!

Cerimônia de Promoção e Troca de
Platinas de três Oficiais que estão em
Comissão

Nacional

de

Serviço

no
Patenteamento do Ten.

Centro.

Bonifácio Cau

Os

Oficiais

Bonifácio
Alberto

promovidos

foram:

Alberto

Cau,

Anabela

Ngongolo

e

Ronaldo

Atanásio Chissano.
Patenteamento da Ten.

Estes oficiais foram destacados no
CAE/CPLP,

pelo

Anabela Ngongolo

Estado-Maior-

Coronel Flora Chipanda e
o CMG Evandro

O evento teve lugar no Ministério da
Defesa Nacional de Moçambique e
foi presidido pela Diretora Nacional
de

Recursos

Humanos,

Coronel

Flora Mateus Chipanda.

Oficiais Promovidos a Tenente
Patenteamento do Ten. Ronaldo
Chissano
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ATIVIDADES
Entrevista do Diretor do CAE/CPLP à RTP África
O Diretor do Centro de Análise Estratégica da CPLP
(CAE/CPLP), CMG Francisco EVANDRO Rodrigues
Camelo, representando o Centro, foi entrevistado pelo
Sr. Pedro Martins, Chefe da Delegação de Moçambique
da Radiotelevisão Portuguesa (RTP). A entrevista foi
exibida no dia 29 de Julho de 2020, no programa
“Fórum África” da RTP-África. Assista ao vídeo no
Canal do CAE no Youtube ou pelo QR-CODE ao lado:

https://youtu.be/c4mUj9SclMI

CMG Evandro - Diretor
do CAE/CPLP

Ciclo de Palestras do CAE/CPLP – 2020
No dia 21 de Agosto de 2020, às 19h (Fuso GMT +2h - Moçambique), o
Centro de Análise Estratégica da CPLP (CAE/CPLP) teve a honra de receber
o Professor-Doutor RODRIGO FERNANDES MORE, candidato brasileiro ao
Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM/ITLOS), que conduziu uma
palestra sobre o tema: "Geopolítica dos oceanos: por que interessam à CPLP
questões como a do Mar do Sul da China?" Os vídeos da palestras podem
ser vistos na página do CAE/CPLP no Youtube, conforme link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=w-qf9VmjIBE

Folheto da palestra

XX Seminário Ciclo de Palestras do CAE/CPLP – 2020
No dia 29 de setembro de 2020, o Centro de Análise Estratégica da CPLP (CAE/
CPLP) realizou o XX Seminário Internacional Político-Estratégico que, pela primeira
vez, foi totalmente virtual, transmitido ao vivo (em direto) pelo canal do CAE no Youtube. O tema do seminário foi “O Triângulo Estratégico da CPLP: a centralidade
de Moçambique e sua importância geoestratégica."
A moderação foi conduzida pelo Prof. Dr. Alberto Ferreira (Moçambique). Os palestrantes convidados foram: Tenente-Coronel Luis Bernardino (Portugal), Dr. Hosten
Yassine Ali (Moçambique), Prof. Dr. Paulo Mateus Wache (Moçambique) e Prof. Dr.
Danilo Marcondes (Brasil).
O vídeo do seminário está disponível no canal do CAE no Youtube. Assista pela
URL abaixo ou pelo QR-Code ao lado:
https://www.youtube.com/watch?v=ZsYOPRboDVY&t=6912s

NOTÍCIAS DOS
NÚCLEOS
NACIONAIS

A revisão da Política Nacional de Defesa e
o controle da agenda externa do Brasil
A revisão das Política Naciona de Defesa (PND), Estratégia Nacional de Defesa
(END) e Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) foi encaminhada, em 22 de julho

de 2020, para apreciação do Congresso Nacional. Após isso, retornará para
aprovação do Poder Executivo do Brasil. A entrega foir realizada pelo Minisitro da
Defesa do Brasil, General de Exército FERNANDO AZEVEDO E SILVA. De acordo
Foto - Ministro da Defesa do Brasil
entrega PND- END - LBDN ao
Congresso Nacional

com a legislação brasileira, a cada quatro anos, os documentos citados são
revisados, a partir do ano de 2012.
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SITUAÇÃO POLÍTICO-ESTRATÉGICA DAS REGIÕES DOS ESTADOS DA CPLP
Africa Austral

Alferes - José Sitoe

Triangulação de Ameaças na Costa Oriental da África
A região da África Austral apresenta uma situação conjuntural

ao ângulo sul, neste caso, o norte de Moçambique vulnerável,

relativamente estável pese embora regista constrangimento que ameaçado e suportando-se dos vértices de comores e nordeste de
implicam o domínio estratégico dos seus estados. Estes aspectos
que são analisados no presente Boletim, tendo as preocupações e
interesses de Moçambique no domínio de defesa e segurança.
Está região apesar de relativamente pacífica, a situação que o

norte de Moçambique passa, motiva vários estudos que tentam
procurar a compreensão integral do fenómeno. Nesta ordem de
ideias, esta análise é uma mais um contributo que sintetiza a forma
como triangulação de ameaças se configuram na costa oriental do
Índico e como se efectivam em Moçambique.

Triangulação em Serie

Para aprofundar este assunto, deve-se se lembrar a
preocupação que se deu a situação política de Tanzânia, o “bom
vizinho de Moçambique”. Em vários relatórios e estudos sobre a
costa oriental do indico, a Tanzânia aparece tem um destaque, e
agora é referenciado em vários aspectos que implicam a segurança
da região e de Moçambique em particular. A Global Iniciative (2020)
apresentou em Junho último, um relatório que descreve um
triângulo de vulnerabilidade e ameaças que tem a Tanzânia, e em
particular Zanzibar como ápice. O estudo acima citado, vê o tráfico
ilícito de drogas para o continente e produtos da vida selvagem e
pedras preciosas do interior neste espaço geográfico chave de
compreensão das ameaças que de flagelam a costa da África,
embora vai mudando consoante as pressões locais, descendo mais

O mapa acima apresenta a triangulação de uma série de ilícitos
que vão se configurando em ameaças. Esta triangulação pode ser a
essência da compreensão do problema de insurgência no norte de
Moçambique na perspectiva exógena. Neste caso, o maior destaque
atribui-se à Tanzânia. Alias, esta constatação pode ser ligada

também às informações que dão conta de envolvimento considerável
de cidadãos tanzanianos na agressão que Moçambique está
sofrendo. Em uma compreensão holística, este não é apenas o
problema de tráfico ilícito, mas sim a descrição simplificada da
situação da triangulação de ameaças na costa oriental de Africa e do
papel de Zanzibar nas incursões, logística e financiamento da
insurgência em Cabo Delgado.

Estratégia Integrada do Combate ao Terrorismo: alternativa para Moçambique!
A província de Cabo Delgado em alguns distritos está

desmantelamento e desarticulação, com base nos dados

vivendo uma situação de insurgência, e este assunto está na

recolhidos, na compilação e disseminação das informações

ordem do dia dos debates nacionais e também em algumas

produzidas.

organizações internacionais, tais como a SADC, União
Europeia entre outras. E por notar que o país já tem debatido o

Prevenir — Pretende estudar, conhecer e identificar as

razoável sobre este assunto, mas pouco se fala sobre uma

principais causas que determinam o surgimento dos

estratégia clara para o enfrentamento do problema, neste

processos de extremismo e radicalização, incluindo o

boletim apresenta-se um contributo que se acredita ser valioso.

recrutamento, a divulgação e publicitação de atos radicais, e
a sua efetiva operacionalização. Portanto, neste âmbito

Esta perspetiva deve ser colocada no patamar político-

pretende-se adotar medidas preemptivas que obstem ao seu

estratégico, e uma das obrigações estatutárias do CAE/CPLP.

surgimento, desenvolvimento e que permitam a divulgação e

E realçar que esta “ESTRATÉGIA” é apenas uma a síntese

a realização de actos extremistas violentos no seio da

Seminário sobre Extremismos Militantes e baseia-se em cinco

população.

objetivos estratégicos: Prever, Prevenir, Proteger, Perseguir e
Pacificar, que de uma forma geral, são descritos a seguir:

Proteger — Pretende criar, fortalecer e reforçar a
segurança do país dos potenciais alvos estratégicos,

Prever — Visa identificar, fazer a avaliação precocemente,

reduzindo a sua vulnerabilidade, e limitar o seu impacto na

as potenciais ameaças extremistas a e preparar o país

sociedade. Esta acção vai implicar o aumento do controlo e

mediante

da segurança intrapessoal nas fronteiras, na circulação de

a

aquisição

dos

conhecimentos

essenciais,
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pessoas, de capitais, mercadorias, nos transportes, na energia

acesso ao financiamento ilícito e aos materiais e meios a

e na segurança das infraestruturas críticas .

utilizar nos atos extremistas.

Perseguir — Possibilita com base em ações operacionais

Pacificar — Pretende capacitar operacionalmente e

concretas no terreno, acompanhadas por acções judiciais,

conjugar todos os meios a utilizar na resposta cooperativa

desmantelar ou neutralizar as iniciativas extremistas, quer

às ocorrências extremistas. A capacidade de resposta

estejam em planeamento ou em execução, bem como as suas

conjunta e combinada é importante para limitar as

redes de apoio, e de divulgação, com o objetivo de impedir as

consequências

interdependências e limitar as intercomunicações, bem como o

necessidades imediatas especiais das vítimas. Esta acção

e

deve

ter

em

consideração

as

numa vertente de mais longo prazo, e no âmbito

Pilares da Estratégia de Combate ao Extremismo
Segundo o group think da presente estratégia, a
prossecução

dos

cinco

objetivos

estratégicos

acima

de

capitais

e

o

financiamento

ilícito

associados

aos

radicalismos, permitindo a troca de informação sobre fluxos de

apresentados podem e devem ser concretizadas, como

capitais e atividades ilícitas associados ao seu financiamento;

vimos, num quadro de parceria e cooperação estratégica no

c) PROTEGER:

seio da região em que o país esta inserida e nas demais

• Reduzir vulnerabilidades na segurança transfronteiriças,

comunidades e devem ser combinados com adoção das

incrementando a interoperabilidade entre todos os sistemas

seguintes linhas de acção gerais:

de controlo e cooperação transfronteiriço.

a) PREVER:

• Intensificar a cooperação no quadro do Protocolos de

Identificar as infraestruturas críticas, em todos os sectores de

atividade económica e social e promover a sua atualização

Defesa (SADC e CPLP), essencialmente no plano

constante e a implementação de planos de segurança;

operacional, envolvendo todos os países da Comunidade,

• Estudar a implementação de um plano de coordenação,

e explorando e partilhando o potencial das tecnologias de

controlo e emprego operacional das Forças e Serviços de

informação e de comunicação estratégica entre países,
criando para o efeito uma rede comum de partilha de
informação estratégica e apostando na criação de canais
de comunicação dedicados;

• Delinear mecanismos adequados e eficazes da partilha da

Segurança no combate aos extremismos;
Intensificar a cooperação entre a Autoridade Tributária e
Aduaneira e as Forças e Serviços de Segurança,
d) PERSEGUIR:
Reforçar os meios necessários e adequados ao exercício

informação entre as Forças e Serviços de Segurança, no

das responsabilidades de todas as autoridades e entidades

âmbito das respetivas competências, internamente.

com competência para reprimir atividades terroristas nos

b) PREVENIR:

países da Comunidade;

• Defender no seio da Comunidade os valores da justiça, da

Reforçar a colaboração e cooperação entre os órgãos de

liberdade, da Democracia, da igualdade, e da segurança,

polícia criminal e as autoridades judiciárias, no âmbito das

diálogo inter-religioso e intercultural desenvolvendo uma

respetivas competências e nos termos dos Acordos a

“cidadania de segurança”;

estabelecer;

• Adotar um “Plano de Prevenção” que promova a

Criar um “Sistema Integrado de Informação Criminal”,

monitorização das condições de aliciamento de indivíduos

designadamente através do reforço da utilização das

para a prática de atividades extremistas.

plataformas eletrónicas para partilha de Informação criminal,

• Consciencializar os decisores públicos (e privados) da

bancárias e financeiras e as FDS estancar o financiamento

natureza transversal da segurança.

Acompanhar
conteúdos

e

interditar,

potencialmente

dentro

em articulação com as autoridades judiciárias, as entidades

do

causadores

possível,
de

os

disrupção

das atividades extremistas;
e) PACIFICAR:
Desenvolver

ideológica ou radical, radicais e terroristas, contrárias aos

uma

abordagem

integrada

na

análise,

valores defendidos na Comunidade; utilização correta da

prevenção e resposta, operacionalizando um efetivo sistema

Internet e das redes sociais no seio da juventude.

de

Robustecer os instrumentos de luta contra o branqueamento

fundamentais designadamente, procedimentos de resposta a

gestão

de

crises.

Esta

abordagem

dois

pontos
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incidentes de natureza terrorista especialmente no apoio às

Por fim, considerar que se deve desenvolver a longo

populações, focando-se na proteção civil e emergência

prazo um conceito de “cidadania de segurança” que

médica, ajuda humanitária;

possa

contribuir

Africa Central
Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe

para

um

maior

envolvimento

da

Tenente - Bonifácio Cau

segurança no Golfo da Guiné".

Assinam Acordo de Exploração Conjunta

Neste momento não existe uma data para o fim da missão,

A Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe assinaram um
acordo para a criação de uma Zona Especial de Exploração
Conjunta dos blocos de petróleo e gás ao largo da costa dos

países. O acordo surge na sequência de vários acordos de
cooperação assinados no ano passado durante a visita oficial do
Presidente são-tomense à Malabo.
A decisão foi tomada durante uma reunião em Malabo entre o
ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais
e Ambiente de São Tomé e Príncipe, Osvaldo Abreu, e o
ministro das Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial,
Gabriel Lima, de acordo com um comunicado divulgado pela
Câmara de Energia Africana.
De referir que o Golfo da Guiné tem muito potencial para
exploração e desenvolvimento conjuntos entre São Tomé e
Príncipe e a Guiné Equatorial, mas também entre os Camarões
e a Nigéria

daí nós continuamos operacionais e disponíveis para
continuar a operar em águas são-tomenses, disse o
comandante da fragata, o primeiro-tenente Guilherme
Rosinha.
A marinha portuguesa e a Guarda Costeira de São
Tomé e Príncipe estão a desenvolver esforços para que
esta missão continue, o navio NRP Zaire, face à pandemia
da Covid-19, mantém a sua estadia em São Tomé
empenhando-se na formação e manutenção dos seus
equipamentos de bordo de forma a estender a sua
cooperação.
É um projeto bastante aliciante que demonstra bem as
relações de cooperação militar a nível bilateral entre a
marinha portuguesa e a Guarda Costeira são-tomense na

Diplomatas Abordam Papel da ONU na
Região dos Grandes Lagos

Angola e Guiné Equatorial Defendem Maior
Luanda - O embaixador de Angola no Quénia, Sianga

Cooperação no Setor Petrolífero

Abílio, abordou em Nairobi, a estratégia para o reforço do

Segundo um comunicado da Agência Nacional de Petróleo,

papel da ONU na Região dos Grandes Lagos, em

Gás e Biocombustíveis (ANPG) enviado à agência Lusa, os

conversa, por videoconferência, com o enviado especial

governos de Angola e da Guiné Equatorial querem estreitar

do secretário-geral desta organização global, Huang Xia.

laços

de

cooperação

na

área

petrolífera,

através

do

relançamento de acordos para a formação de quadros,
produção, exploração e comercialização de hidrocarbonetos.

Em nota de imprensa, a embaixada de Angola no

Quénia refere que Huang Xia defendeu uma maior
intervenção dos países da região na solução das questões

A Guiné Equatorial, que já tem relações estabelecidas com

locais, tendo saudado o Presidente da República, João

os Camarões, Nigéria e São Tomé e Príncipe, sublinha a nota,

Lourenço, pela promoção de encontros quadripartidos

pode também beneficiar da longa experiência da indústria

sobre a zona.

petrolífera angolana, que remonta aos anos 1900-1910,
acrescida do projeto de Gás Não Liquefeito (Angola LNG), na
província do Zaire, com uma capacidade de 5,2 milhões de
toneladas anuais.

De referir que, integram a Conferência Internacional
para a Região dos Grandes Lagos (CIRGL) Angola,
Burundi,

República

Centro-Africana

(RCA),

Quénia,

República do Congo, República Democrática do Congo
(RDC), Rwanda, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda

Marinha Portuguesa Reafirma Apoio a São Tomé e

e Zâmbia.

Príncipe no Combate à Pirataria no Golfo na Guiné
O comandante do navio-patrulha português NRP Zaire,
estacionado em São Tomé há mais dois anos, reafirmou o
empenho da Marinha em "assegurar a soberania" do país e "a
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Angola Retoma Ligações Aéreas
Domésticas e Internacionais

aéreas que já têm acordos assinados com Angola”,
afirmou o ministro.

As ligações aéreas domésticas e internacionais não

Os passageiros que desejarem viajar para o país

comerciais retomam, respectivamente, nos dias 14 e 21 de

vindos do estrangeiro devem, como condição, efectuar o

Setembro, anunciou, em Luanda, o ministro dos Transportes.

teste pré-embarque de RTPCR, 72 horas antes da
realização do voo, devendo depois cumprir a quarentena

Ricardo de Abreu, que falava durante a conferência de
imprensa que actualiza o Decreto Presidencial sobre a

domiciliar à chegada, e sete dias depois serem
submetidos

Situação de Calamidade Pública, esclareceu que os voos serão

O

Decreto

a

novo

Presidencial

sobre

teste.

a

Situação

de

efectuados, sobretudo, para assegurar o repatriamento e

Calamidade

regresso a casa de cidadãos aos respectivos países.

apresentação de autorização para entrada em território

“Não se trata da reposição total do ponto de vista comercial

nacional, mas estabelece a realização de um registo

do sector aeronáutico, mas de uma retoma gradual da

electrónico, mediante a disponibilização de um link onde

actividade aeronáutica nacional, que será feita por via do

constem os dados pessoais do passageiro.

Pública

exclui

a

necessidade

de

asseguramento de voos regulares por parte das companhias

Africa Ocidental
Tenente - Ronaldo Chissano

Golpe de Estado no Mali: "Estávamos tão perto
da solução"
Após o golpe militar, em 18 de Agosto de 2020, contra o
presidente Ibrahim Boubacar Keita, a capital do Mali (Bamako),
ainda com as marcas da agitação, deixa a Comunidade
Internacional preocupada. Os Países vizinhos, organizações,
governos e instituições em todo o mundo observam os últimos
acontecimentos e condenam de forma unânime a queda forçada

a reivindicação, repetida em várias ocasiões, de que os
dois chefes da transição sejam civis e que o CNSP “se
dissolva imediatamente após instalado o período de
transição”.
Oito presidentes e vice-presidentes de países da África
Ocidental reuniram-se a convite do chefe de Estado do
Gana, Nana Addo Akufo-Addo, que assumiu, em 09 de
Setembro de 2020, a presidência rotativa da CEDEAO.

do regime, temendo a escalada de violência no País.
Mali tem sido palco de protestos violentos e tensões políticas

Guiné Bissau: reformas no sector de

que já levaram a Comunidade Económica dos Estados da África

defesa e segurança são prioridade

Ocidental (CEDEAO) a intervir, em Junho de 2020, para tentar
resolver a crise.

O chefe de Estado guineense falava na cerimónia de

A organização regional não demorou a condenar o golpe de

tomada de posse, em 20 de Agosto de 2020, do chefe de

Estado, enviando assim, à 22 Agosto de 2020, uma missão de

Estado-Maior General das Forças Armadas, general

alto nível ao País, para tentar forçar o diálogo entre as partes,

Biagué Nam N'Tam, que foi reconduzido no cargo, e do

para estabelecer um possível acordo nas condições do terreno.

director-geral dos Serviços de Informação e Segurança

Líderes da África Ocidental concordam com
transição civil de 18 meses no Mali

(SIS), brigadeiro-general Arsénio Lassana Baldé.
"Estamos empenhados na luta para o resgate dos
valores da nossa sociedade e gostaria, na qualidade de
comandante supremo, que nesta nova conjuntura, as

“Nós, chefes de Estado e de Governo, tomamos nota de que a
duração da transição política será de, no máximo, 18 meses,
contados a partir de 15 de Setembro de 2020″, lê-se num
comunicado da Comunidade Económica dos Estados da África
Ocidental (CEDEAO).

Forças Armadas e a direcção-geral do SIS ocupassem a
primeira linha neste combate pela estabilização e

moralização da nossa sociedade", disse Umaro Sissoco
Embaló.
‘’As reformas nos sectores da defesa e segurança devem

Além disso, entre as decisões acordadas em Acra, durante a

ser

cimeira extraordinária de dirigentes do bloco regional, que contou

reestruturação e redimensionamento das nossas forças

com a presença do chefe do Comité Nacional de Salvação do

de defesa e segurança", salientou.

encaradas

como

um

processo

prioritário

de

Povo (CNSP, militar) do Mali, o coronel Assimi Goita, há também
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AMÉRICA DO SUL

Alferes - José Abílio Sitoe

O Protagonismo Chinês no Atlântico Sul: um olhar sobre a gravidade da
base chinesa na Argentina!
Argentina possui um acordo “secreto” com a China para

Esta

estação

espacial

é

sem

surpresa,

uma

que concede o país asiático estabelecer e operar uma estação

preocupação porque é estabelecido no âmbito de um

espacial profunda na província de Neuquén. O acordo, que

acordo com cláusulas que limitam significativamente os

antecede a Iniciativa Belt and Road do presidente Xi Jinping.

direitos soberanos da Argentina e sobretudo por ser uma

Este acordo é valido por 50 anos sem ações que restringem o

estação espacial operada por forças armadas estrangeiras

controlo soberano da Argentina sobre a terra e as operações,

e que utiliza tecnologia com aplicação desconhecida, o que

fornece isenções tributárias exaustivas e permite o movimento

suscita um potencial de espionagem e a militarização do

liberal do trabalho chinês, trabalhando sob a lei trabalhista

espaço, que também é entorno estratégico do Brasil.

chinesa. Alias, o mais estranho é que o mesmo país tem um
acordo semelhante com Agência Espacial Europeia, que

Em relação a este assunto, pode-se concluir que a

diferentemente deste, o programa espacial da China é

China está tentando se tornar uma potência marítima no

administrado pelo Exército Popular de Libertação (PLA), pois o

Oceano Atlântico, no qual entram para “quebrar o bloqueio

seu gerenciador, General Satellite Launch and Tracking

marítimo americano e desenvolver a ‘linha externa’

Control General (CLTC) e reporta à Força de Suporte

marítima, tendo em vista enfrentar da melhor maneira as

Estratégico do PLA.

ameaças militares dos Estados Unidos.

Brasil face a Nova Conjuntura Política Estratégico Regional: linhas gerais dos novos
documentos estratégicos!
As Forças Armadas apresentaram ao Congresso a versão

Investimentos na Defesa: é recorrente o pedido de

atualizada da Política Nacional e da Estratégia de Defesa.

aumento do orçamento militar, do patamar atual estimado

Exercício feito a cada quatro anos, em que se apresenta ao

em 1,8% para 2% do Produto Interno Bruto, com realce à

Legislativo

“regularidade e previsibilidade orçamentária”.

uma

visão

conjunta

do

que

veem

como

condicionantes às ações de Defesa do “Gigante Brasil”. Nos
documentos estratégicos, os militares projetam cenários de

Orientação Estratégica:

crise na América do Sul e nos países africanos costeiros ao

• É reivindicação legítima, coerente com aspirações

Atlântico Sul, por onde fluem 95% do comércio brasileiro.

governamentais nas relações com países integrantes da

Portanto, torna-se compreensível a ênfase em projetos

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

inovadores e de elevado custo financeiro, que são assinaladas

Porem, reconhece que cabe ao Congresso examiná-la e

a seguir:

definir o grau de prioridade merecido no contexto da
agonia fiscal, agravada pandemia do novo coronavírus.

A Marinha do Brasil (MB): prevê instalar sua base de

• Exortação da Câmara e do Senado para abandonar a

submarinos no Sudeste, com foco na vigilância da faixa

postura de omissão no debate e na ação sobre o papel

litorânea que vai de Santos a Vitória, e já estuda um “complexo

dos militares em temas como defesa, ensino e

naval de uso múltiplo”, como informado ao Congresso, na área

capacitação das tropas; pesquisa, inovação, tecnologia

em torno da foz do Rio Amazonas.

e integração com a base industrial existente.

A Força Aérea Brasileira (FAB): pretende um completo

• O poder civil não pode continuar alheio, para se dizer o

sistema de controlo espacial em harmonia com outro, de

mínimo, à definição da Política Nacional e da Estratégia

proteção aos voos civis. O Exército Brasileiro (EB) quer ampliar

de Defesa. As propostas apresentadas em 2016, válidas

e modernizar os seus sistemas de defesa cibernética, de

até agora, permaneceram dois anos paradas nas

monitoramento de fronteiras, de mísseis e veículos.

gavetas dos parlamentares.
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EUROPA

Alferes - Alberto Chongo

A nova ameaça de um Brexit sem acordo e a segunda vaga da Covid-19
Os recentes desenvolvimentos sobre o Brexit fazem
soar os alarmes, uma vez que, o Parlamento britânico

algumas áreas da cidade e arredores, afetando a mobilidade
em 37 áreas de saúde.

aprovou o projeto de lei do governo de Boris Johnson que

Na França, o número de mortes também caminha em

se sobrepõe a parte do acordo de saída do Reino Unido da

sentido ascendente, pela primeira vez desde o fim do

União Europeia. O primeiro-ministro defendeu que a

confinamento. As autoridades alertam para o agravamento

Proposta de Lei do Mercado Interno é necessária pois

dos casos de infeção. As principais vítimas são jovens, em

estabelece regras para o comércio dentro do Reino Unido,

resultado da maior exposição, uma vez que, têm saído

depois do fim do período de transição, em 2021,

demais. As autoridades exortaram para se evitar festas e

protegendo o país e a Irlanda do Norte caso não seja

concentrações até porque os políticos têm estado relutantes

possível chegar a um acordo comercial com o bloco

em impor restrições nacionais.

europeu.

Em Portugal, o primeiro-ministro, António Costa, alertou

No entanto, o fechamento à Europa, a retórica primária, e a

que o país pode voltar a passar os mil casos diários, no

quebra de acordos internacionais, põe em risco, mais do

entanto, acrescentou que não se pode parar e que escolas e

que qualquer outra coisa, a própria integridade do Reino

lares continuarão abertos. E se espera que sejam anunciadas

Unido. A nova legislação é contestada tanto pela oposição

novas restrições, discutidas numa reunião de crise.

como por parte do Partido Conservador, e a União

Entretanto, em Israel foi decretado um novo confinamento de

Europeia que argumentam que viola o direito internacional,

três semanas, depois de um ressurgimento no número de

e esta última chegou a ameaçar com os tribunais.

casos. É o primeiro país a voltar a impor este tipo de

Neste momento, importa esperar para ver como é que a

restrições à escala nacional. O número de novos casos

União Europeia reagiu à aprovação da lei do mercado

reflete o número de testes realizados, mas revela ritmos de

interno que verá o Reino Unido a violar o direito
internacional, ameaçando anular parte do acordo de saída
negociado com Bruxelas, no ano passado. Entretanto, as
negociações sobre a futura relação deverão recomeçar, em
Bruxelas, mas é claro que com as relações e a confiança
no ponto mais baixo de sempre, não há expectativas de
grandes progressos. Meados de outubro é considerado o

prazo para alcançar um entendimento, senão a ausência
de um acordo resultará em tarifas aduaneiras no comércio
entre o Reino Unido e o bloco europeu a partir de 01 de
janeiro de 2021.
Em relação ao novo coronavírus que já fez pelo menos
1 milhão de mortos em todo mundo, é evidente que, a cada
dia que passa aumentam de forma alarmante, os casos de
Covid-19 em vários países europeus que se veem
obrigados a voltar a endurecer as medidas restritivas. A
Organização Mundial de Saúde considerou que as taxas
de transmissão da covid-19 na Europa são alarmantes

desde o início do desconfinamento, assinalando que o mês
de setembro foi um alerta.
Madrid, duramente castigada pela pandemia, voltou a ser
um epicentro da explosão de casos. As autoridades locais
da capital espanhola decretaram o isolamento parcial em
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SUDESTE ASIÁTICO
Alferes - Alberto Chongo

A tensão no Mar do Sul da China e o apelo dos EUA aos países do
Sudeste Asiático
O mar do sul da China localiza-se entre os oceanos Pacífico

sanções às autoridades chinesas responsáveis pelo aumento

e Índico e abrange uma área de aproximadamente 3,5

da presença militar chinesa no território.

milhões de quilômetros quadrados, estendendo-se dos
Estreitos de Singapura e Malaca até o Estreito de Taiwan.
Em sua extensão, tem cerca de dois mil quilômetros no
sentido Norte-Sul e mil quilômetros na direção Leste-Oeste.
Alguns fatores conferem relevância regional e global ao mar
do sul da China, quais sejam, as rotas de comércio
marítimo;

os recursos

pesqueiras. Mais

da

energéticos;
metade

da

e

as

tonelagem

atividades
da frota

mercante mundial e um terço do volume do comércio
marítimo global trafegam por essas águas. Tais aspectos
evidenciam o foco de tensão entre os interessados na
região. A China reclama boa parte do território, que também
tem demandas de Brunei, Vietnã, Filipinas, Malásia e
Taiwan.
A política dos EUA no Sudeste Asiático prioriza a liberdade
de navegação no que se refere aos interesses dos Estados
Unidos. Um quarto da passagem de cargas através do
Estreito de Malacca acontece nos portos do Pacífico dos
EUA.

Isto inclui as empresas envolvidas na construção de ilhas

artificiais, onde Pequim instalou aeródromos, radares ou
plataformas para lançamento de mísseis, aumentando os
receios de que a China poderá interferir na liberdade de
navegação em águas internacionais.
O secretário de Estado norte-americano, acusou a China de
não respeitar os valores democráticos e os princípios de
soberania e integridade territorial consagrados na Carta
da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático),
num contexto em que, os EUA enviaram já navios de guerra,
caças e porta-aviões para a região, e a China insiste que tem

o direito de salvaguardar os seus interesses nacionais e
acusa Washington de interferir nos assuntos regionais.
Assim sendo, as Outras nações também estão com
estratégias cada vez mais fortes no intuito de desafiar
as reivindicações da China. Os Estados Unidos já exortaram
à Austrália para começar suas próprias operações de
liberdade de navegação, o Vietnã está construindo suas
forças armadas e tem feito reivindicações territoriais, tropas

As disputas pela soberania do Mar do Sul da China, são

nas

cada vez mais fonte de tensão entre Pequim e Washington

possibilidade de uma disputa com a China, e o Japão está

e os países do sudeste asiático. É neste contexto que,

considerando intensificar suas próprias patrulhas navais. A

secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo,

actual conjuntura mina o potencial de um relacionamento

apelou aos países do sudeste asiático que vão além das

regional genuinamente profundo e confiante entre a ASEAN e

palavras e ajam contra os "abusos" da China no Mar do Sul

a China, e o Timor-Leste, mesmo não fazendo parte da

da China, prometendo apoio dos Estados Unidos.

ASEAN (está no processo de adesão) não deve ficar alheio a

Embora os Estados Unidos não reivindiquem o Mar do Sul
da China, o Governo de Donald Trump impôs recentemente

Filipinas

estão se

preparando

para

o

pior,

na

essas movimentações, uma vez que faz parte da região e
possui recursos naturais estratégicos no seu mar.
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