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componente de Defesa, ao cumprir as 

tarefas de pesquisar, estudar e difundir 

conhecimentos, no domínio da Estratégia, 

com interesse para os objetivos da 

Comunidade. 

Este Centro também participará das 

comemorações deste Jubileu de Prata de 

CPLP, aproveitando para a Componente de 

Defesa. Neste mês, serão realizados dois 

eventos: uma palestra sobre os 25 anos da 

Comunidade, cujo orador será o atual 

Secretário Executivo da CPLP; e a primeira 

Semana da Defesa, com a participação de 

embaixadas dos Estados membros em 

Moçambique e dos Núcleos Nacionais do 

CAE. Não obstante, ainda neste trimestre, o 

CAE/CPLP inaugurará o “Espaço CPLP”, o 

ponto forte da Comunidade em Moçambique. 

O Comitê de Concertação Permanente deci-

diu financiar o projeto, através do Fundo 

Especial da CPLP, por via da contribuição 

financeira integral do Brasil.   

 

 

 

 

 

 

 

(logotipo e arte do projeto Espaço CPLP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco EVANDRO Rodrigues Camelo  

Capitão de Mar e Guerra 

Diretor do CAE/CPLP 

No próximo dia 17 de julho, a Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) 

completará 25 anos de criação, o Jubileu de 

Prata. Será um momento de muito júbilo, 

comemorações e de reflexão sobre os avan-

ços obtidos e o futuro da Comunidade. A 

CPLP está presente em quatro continentes, 

abragendo com seu Triângulo Estratégico 

três oceanos. Possui 9 Estados Membros, 19 

Observadores Associados e 98 Observado-

res Consultivos. A Componente de Defesa da 

CPLP faz parte dessa história, de forma bas-

tante presente e ativa.  

A cooperação no domínio da Defesa teve 

como marco inicial a primeira Reunião dos 

Ministros da Defesa dos Estados Membros 

da CPLP, que ocorreu nos dias 20 e 21 de 

julho de 1998, em Lisboa. Na sua declaração 

final, há o registro da identificação de novas 

áreas de cooperação, a serem concretizadas 

numa perspectiva globalizante, dentre as 

quais, a criação do Centro de Análise 

Estratégica, com sede em Maputo, e núcleos 

em cada um dos Países. A reunião marcou o 

início de um ciclo de reuniões regulares, cuja 

última, a vigésima, foi realizada no dia 01 de 

junho deste ano. Assim, a Componente de 

Defesa da CPLP completará 23 anos de 

cooperação ininterrupta, com ações 

concretas, em consonância com o segundo 

objetivo da Comunidade: a cooperação em 

todos os domínios. 

Podem-se citar dois outros fatos relevantes: a 

inauguração do Centro de Análise Estratégica 

da CPLP (CAE/CPLP), em 28 de novembro 

de 2003, e a assinatura do Protocolo de 

Cooperação da Comunidade de Língua 

Portuguesa no Domínio da Defesa, ocorrida 

em 15 de setembro de 2006, que estabeleceu 

os objetivos, os vetores fundamentais, a 

estrutura e o funcionamento da componente. 

Nestes quase 18 anos de existência, o CAE 

tem buscado contribuir com a CPLP e sua 

ATIVIDADES  

•   CAE/CPLP recebe visita de represen-
tante da ESINT  

• CAE/CPLP participa da conferência 
online “Africa Sessions”  

•  CAE/CPLP na videoconferência 
“Conversas Comandar no Mar” 

•   Diretor do CAE agraciado com 
medalhas das Marinhas do Brasil e do 
Peru 

•   I Ciclo de Palestras 2021 (1º, 2º e 3º  
Dias) 

•   CAE Celebra 5 de Maio 

•   Diretor do CAE agraciado com medalha 

 

de Portugal 

•   Colaboradores do CAE recebem 
certificados do 4.º CAEGP 

•   CAE coorganiza o XXII Seminário 
Internacional Político-Estratégico 
(Virtual) 

•  CAE presente nas reuniões da 
Componente de Defesa da CPLP  

•CAE/CPLP Coorganiza o 5° Colóquio 
Estratégico e Oficina de Estudos 
Estratégicos  

 

SITUAÇ ÃO POLÍTICO -

ESTRATÉGIC A :  Áfr ica Austral ,  Áf r i -

ca Cent ral ,  Áf r ica Ocidenta l ,  Amér ica 

Lat ina,  Europa e  Sudeste As iát ico  

NEST A EDIÇ ÃO:  

 

O Boletim Estratégico é uma pu-

blicação oficial digital do Centro de 

Análise Estratégica da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa 

(CAE/CPLP), órgão da Componente 

de Defesa da CPLP, responsável 

pela pesquisa, estudo e difusão de 

conhecimentos, no domínio da Es-

tratégia, com interesse para os 

objetivos da Comunidade. O boletim 

informativo contribui com a tarefa da 

difusão de conhecimentos. 

EDITORIAL  

 BOLETIM  ESTRATÉGICO 

Bolet im Informat ivo do Centro  de Anál ise  Estra tégica   
da Comunidade dos Países  de  L íngua Portuguesa (CAE/CPLP)  
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No dia 03 de março de 2021, 

o Centro de Análise Estratégica da CPLP 

(CAE/CPLP)  recebeu a visita do Prof. 

Vitor Lares, representante da Escola de 

Inteligência (ESINT) do Brasil, que fez 

uma apresentação geral de técnicas de análi-

se para os colaboradores do CAE/CPLP. 

A ESINT é responsável pela forma-

ção, capacitação e aperfeiçoamen-

to de profissionais brasileiros e 

mantém intercâmbio com escolas, 

centros de ensino, bibliotecas e 

outras organizações congêneres 

nacionais e estrangeiras, promo-

vendo a elaboração de planos, 

estudos e pesquisas. O Diretor do 

Centro, Capitão de Mar e Guer-

ra Francisco Evandro Rodrigues 

Camelo, apresentou-lhe o Centro 

e sua missão, visão de futuro e 

objetivos, com destaque à aquele 

de promover o intercâmbio e a 

No dia 11 de março de 2021, pelas 18h (Fuso GMT – 

Lisboa), foi realizada, através da plataforma Zoom,  uma ses-

são do “Africa Sessions” subordinada ao tema “A Coopera-

ção de Defesa na CPLP: Principais Desafios e Oportunida-

des no Atlântico Sul”. 

O Diretor do Centro de Análise Estratégica da CPLP 

(CAE/CPLP), Capitão de Mar e Guerra Francisco Evandro 

Rodrigues Camelo, participou deste evento na qualidade de 

moderador. 

O principal objetivo destas conferências online “Africa 

Sessions” é de promover o diálogo analítico entre especialistas 

sobre temas críticos e oportunos, utilizando a plataforma para 

levar a discussão a um público mais amplo. 

O público-alvo incluiu acadêmicos, líderes empresariais, auto-

ridades do governo, analistas, estudantes e o público em geral. 

 

Tópicos e questões específicas abordadas durante a sessão: 

• Evolução da Cooperação de Defesa da CPLP; 

• O Atlântico Sul como espaço de oportunidades para a Co-

operação de Defesa na CPLP; 

• Desafios e Oportunidades para o desenvolvimento da se-

gurança marítima no quadro da CPLP; 

• Contributos da CPLP para a segurança marítima na região 

do Golfo da Guiné; 

CAE/CPLP recebe visita de representante da ESINT  

CAE/CPLP participa da conferência online “Africa Sessions”  
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ATIVIDADES  

Foto Família Instalações do CAE/CPLP 

cooperação com Centros de Estu-

dos de interesse para o CAE, den-

tro e fora da Comunidade. 

Panfleto da Conferência Online “Africa Sessions” 

 “Estratégia: pesquisar, estudar e difundir! 

 

• Como dinamizar a Cooperação de Defesa na 

CPLP nos próximos 5/10 anos? 
 

O vídeo está disponível na seguinte URL: 

 

https://youtu.be/5F4s-pj4n24 

Foto: Diretor do CAE/CPLP CMG Evandro  
Prof. Vitor Lares, ESINT  

https://youtu.be/5F4s-pj4n24?fbclid=IwAR2FMhEoBJ_AKf99ZT1npv-VZb54LRJrCMTArD3Lu2zIfDMuIWafS8WCu08
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AT IV IDADES  

“Conversas Comandar no Mar” 

O Secretariado Executivo da CPLP, o CAE/CPLP e as Edições 

Revista de Marinha organizaram a videoconferência “Conversas Co-

mandar no Mar”, no dia 23 de março de 2021, às 11h (Fuso GMT – Lis-

boa). 

O evento insere-se no âmbito dos objetivos da “Estratégia da CPLP 

para o Oceano”, nomeadamente quanto à necessidade de partilha de infor-

mação e conhecimento sobre o “Mar da CPLP”, tendo em conta a diversi-

dade de realidades existentes entre os diferentes Estados-membros que se 

distribuem por vários oceanos. 

A Videoconferência inspirou-se na obra “Comandar no Mar”, 

publicada em 2017 pelas Edições Revista de Marinha, que reúne testemu-

nhos de antigos Comandantes de navios de guerra e de navios da Marinha 

Mercante. Panfleto da Conferência Online 
“Conversas Comandar no Mar” 

Foto de  Ocasião da Condecoração  

 No dia 23 de março de 2021, 

em cerimônia na Residência Oficial do 

Embaixador do Brasil em Moçambique, 

o Capitão de Mar e Guerra FRAN-

CISCO EVANDRO RODRIGUES 

CAMELO, Diretor do CAE/CPLP, 

recebeu duas condecorações das mãos 

do Exmo. Sr. CARLOS ALFONSO 

IGLESIAS PUENTE, Embaixador da 

República Federativa do Brasil em Mo-

çambique. As medalhas recebidas fo-

ram as seguintes: 

– Medalha da Ordem do Mérito Naval: 

Diretor do CAE/CPLP agraciado com medalhas 

admitido na Ordem do Mérito Naval, 

no grau de Cavaleiro, pelo Presidente 

da República Federativa do Bra-

sil, Exmo. Sr. JAIR MESSIAS BOL-

SONARO, na qualidade de Grão-

Mestre da Ordem do Mérito Naval; e 

– Medalha Naval de Honra ao Mérito: 

outorgada pelo Comandante Geral da 

Marinha de Guerra do Peru, Almirante 

FERNANDO RAÚL CERDAN 

RUIZ, no Grau de “Comendador”. 

 

No dia 22 de abril, pela primeira 

vez em 2021, o  CAE/CPLP realizou 

uma reunião de coordenação com 

os Núcleos Nacionais (NN) do CAE/

CPLP, por videoconferência. Seis NN 

participaram da reunião, nomeadamente: 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-

Bissau, Moçambique e Portugal. 

Os principais assuntos tratados 

foram: (i) ponto da situação do plano de 

atividades 2021; (ii) principais assuntos 

abordados na 34ª Reunião do Secretariado 

Reunião de coordenação entre CAE/CPLP e Núcleos Nacionais 

Permanente para os Assuntos de Defesa 

(SPAD) da CPLP; 1º Ciclo de Palestras 

de 2021; (iii) Comemoração do Dia In-

ternacional da Língua Portuguesa; 1ª 

Semana da Defesa do CAE/CPLP; (iv) 

Memorando de entendimento com insti-

tuição do Brasil e ; (v) outros assuntos 

assinalados pelos NN.  

Instituída em 2019, esta foi a sétima 

reunião de coordenação promovida pelo 

Centro, buscando manter a articulação 

permanente e a unidade do CAE/CPLP, 

entre a Estrutura Central (Maputo) 

e a Estrutura Descentralizada 

(Estados-membros). 

CAE – Estrutura Centralizada (Maputo 
– Moçambique) 

https://caecplp.org/2021/03/14/cae-na-videoconferencia-conversas-comandar-no-mar/
https://caecplp.org/2021/03/24/diretor-do-cae-agraciado-com-medalhas/
https://caecplp.org/2021/04/24/reuniao-de-coordenacao-entre-cae-e-nucleos-nacionais/
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AT IV IDADES  

I Ciclo de Palestras 2021 (1º, 2º e 3º Dias) 

O CAE/CPLP, órgão da componente de defesa da CPLP, promoveu o I 

Ciclo de Palestras referente ao ano 2021, composto por três conferências subordi-

nadas ao tema “Impacto Socioeconómico e Securitário da Pandemia da COVID-

19 nos Países Membros da CPLP”, nos meses de Abril e Maio. 

A primeira conferência teve lugar no dia 29 de abril de 2021e contou com 

apresentações do Dr. Fernando Paixão D. Machado (Instituto de Defesa Nacio-

nal de Angola), Coronel Rozemildo Vaz (Coordenador do Núcleo Nacional do 

Brasil) e Dr. Carlos Reis (Conselheiro de Segurança Nacional do Governo de 

Cabo Verde). 

A segunda conferência teve lugar no dia 13 de 

maio de 2021 e  contou com apresentações do Coronel 

António Jaime Biague (Chefe do Serviço de Saúde do 

Ministério da Defesa Nacional de Guiné-

Bissau)  e Coronel Patrício Canda (Instrutor do ISE-

DEF e membro do Núcleo Nacional de Moçambi-

que). 

No dia 27 de maio de 2021, às 14h (Fuso GMT +2h – 

Moçambique), o CAE/CPLP em parceria com o Instituto Uni-

versitário Militar (IUM) de Portugal realizou a terceira e última 

conferência, subordinada ao  tema em alusão. 

O palestrante desta conferência foi o  Vice-Almirante 

Henrique Gouveia e Melo, Coordenador da Força-Tarefa para 

a Elaboração do Plano de Vacinação Contra a COVID -19 em 

Portugal. 

Coronel Patrício Canda  Coronel António Jaime Biague  

Ciclo de Palestras (1º Dia) 

Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo 

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Lín-

gua Portuguesa (5 de Maio), o CAE/CPLP organizou uma video-

conferência, subordinada ao tema “O ensino da Língua Portugue-

sa como língua não-materna: interesse, desafios e resultados”, no 

dia 12 de maio de 2021. 

A abertura do evento foi realizada pelo Prof. Dr. Incanha 

Intumbo, Diretor Executivo do Instituto Internacional da Língua 

Portuguesa (IILP) e, os conferencistas foram: Prof. Dra. Ana 

Nhampule (UJC – Moçambique), Prof. António Chinguenhane 

(MIS – Moçambique)  e Prof. Sheyla Guimarães Minzón 

(Brasil). 

O evento contou com o importante apoio do Secretariado Executivo 

da CPLP (SE-CPLP), do Instituto Internacional da Língua Portu-

guesa (IILP), da Maputo International School (MIS) e da Universi-

dade Joaquim Chissano (UJC). 

Panfleto da Conferência 

CAE Celebra 5 de Maio 

http://www.youtube.com/c/

https://caecplp.org/2021/04/30/i-ciclo-de-palestras-2021-1o-dia/
https://caecplp.org/2021/05/14/cae-celebra-5-de-maio/
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No dia 18 de maio de 2021, no Gabinete do Senhor Embaixador de Portu-

gal em Moçambique, Exmo. Sr. António Costa Moura, ocorreu a imposição da 

Medalha da Cruz de São Jorge, Primeira Classe, atribuída pelo Almirante Chefe 

do Estado-Maior General das Forças Armadas Portuguesas, Exmo. Sr. An-

tónio Silva Ribeiro, ao Capitão de Mar e Guerra Francisco Evandro Rodri-

gues Camelo, da Marinha do Brasil, Diretor do CAE/CPLP. 
 

A Medalha da Cruz de São Jorge é uma medalha militar portuguesa que 

se destina a galardoar militares e civis, nacionais ou estrangeiros, que, no âmbito 

técnico-profissional, revelem elevada competência, extraordinário desempenho e 

relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, 

prestígio e cumprimentos da missão do Estado-Maior General das Forças Arma-

das Portuguesas. 

Além do Embaixador de Portugal e do agraciado, estavam presentes à 

cerimônia o Adido de Defesa junto à Embaixada de Portugal, o Capitão de Mar e 

Guerra Paulo Manuel Gonçalves da Silva, e seu Auxiliar, o Sargento-Chefe Joa-

quim José Dantas Vizoso. 

 

Diretor do CAE agraciado com medalha de Portugal 

Foto de Ocasião da Condecoração  

Foto Família do Evento 

Recepção dos Certificados do 4.º CAEGP 

CAE coorganiza o XXII Seminário Internacional Político-Estratégico (Virtual) 

Panfleto o XXII Seminário Internacional Político-Estratégico 

 

Colaboradores do CAE recebem certificados do 4.º CAEGP 

Em parceria inédita com o Instituto de Defesa Nacional 

(IDN)  de Portugal, por ação da Exma. Sra. Maria Helena Chaves Car-

reiras, Diretora do IDN, o Centro de Análise Estratégica da CPLP (CAE/

CPLP) foi agraciado com vagas no 4.º Curso de Análise Estratégi-

ca, Geoeconomia e Prospetiva  (4.º CAEGP), organizado por aquele 

Instituto, no período de 04 de fevereiro a 08 de abril de 2021. Além do 

Diretor, três colaboradores do Centro concluíram satisfatoriamente o cur-

so. 

No dia 18 de maio de 2021, em cerimônia interna, os seguintes 

militares receberam seus certificados: Major Humberto Macaringue, 

Tenente Bonifácio Cau e Alferes José Sitoe. 

No dia 25 de maio de 2021, o Ministério da Defesa 

do Brasil e o Centro de Análise Estratégica da CPLP 

(CAE/CPLP) coorganizaram o XXII Seminário Internaci-

onal Político-Estratégico (Virtual), subordinado ao tema 

“Estratégias para situações de catástrofes no âmbito da 

CPLP”. O palestrante principal foi o Capitão de Mar e 

Guerra (FN) WALTER MARINHO DE CARVALHO 

SOBRINHO, do Ministério da Defesa do Brasil. 

O seminário teve como objectivo apresentar a 

proposta de um mecanismo de cooperação entre as Forças 

Armadas dos Estados-membros da CPLP. 

 

https://caecplp.org/2021/05/20/diretor-do-cae-agraciado-com-medalha-de-portugal/
https://caecplp.org/2021/05/20/colaboradores-do-cae-recebem-certificados-do-4-o-caegp/
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Reunião dos CEMGFA 

Reunião dos MDN 

 

 
 

CAE presente nas reuniões da Componente de Defesa da CPLP 

O Diretor do Centro de Análise Estratégica da CPLP (CAE/

CPLP), CMG Francisco Evandro Rodrigues Camelo, participou 

de três reuniões da Componente de Defesa da CPLP, do ano de 

2021, todas por videoconferência. 

No dia 21 de maio de 2021, ocorreu a 22ª Reunião de Che-

fes do Estado-Maior-General das Forças Armadas ou equiparados 

dos Estados Membros da CPLP (CEMGFA/CPLP) organizado por 

Guiné Equatorial. Nesta ocasião, o Diretor apresentou o informe 

da situação política-estratégica das regiões onde se encontram os 

Países membros, bem como o relatório de atividades e de contas 

referente aos anos 2019 e 2020. 

No dia 31 de maio de 2021, realizou-se a 13ª Reunião de 

Diretores de Política de Defesa Nacional ou equiparados dos 

Estados Membros da CPLP (DPDN/CPLP), organizada pelo 

Brasil, na qual o Diretor também apresentou o relatório de activi-

dades e de contas. 

Por sua vez, no dia 01 de junho de 2021, foi realizada a 20ª 

Reunião dos Ministros da Defesa Nacional ou equipados dos 

Estados membros da CPLP (MDN/CPLP), também organizada 

pelo Brasil, na qual o Diretor apresentou o informe e os relatórios 

acima citados. 

A Reunião do MDN/CPLP contou com a presença 

do Secretário Executivo da CPLP (SE-CPLP), Embaixador 

Francisco Ribeiro Telles. Segue o extrato da intervenção do SE-

CPLP, que fala sobre o CAE: “Por outro lado, gostaria de desta-

car, para além da contínua articulação com o SPAD, a excelente 

colaboração que temos mantido com o Centro de Análise Estraté-

gica, que tive oportunidade de visitar e ser recebido pelo atual 

diretor e equipa, que saúdo, pelo dinamismo do trabalho desenvol-

vido. Referir, também, a decisão do Comitê de Concertação Per-

manente de financiar, através do Fundo Especial da CPLP, por via 

da contribuição financeira do Brasil, o projeto de Criação do Es-

paço CPLP nas instalações do Centro; e ainda a participação do 

Secretariado Executivo no grupo de reflexão promovido pelo CAE 

sobre as possibilidades de cooperação com os Observadores Asso-

ciados; bem como a participação recíproca em seminários e ou-

tros eventos de interesse comum”. 

Reunião dos DPDN 

 

“Estratégia: pesquisar, estu-

dar e difundir!” 

 

https://caecplp.org/2021/06/07/cae-presente-nas-reunioes-da-componente-de-defesa-da-cplp/
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5° Colóquio Estratégico e Oficina de Estudos Estratégicos 

 

CAE/CPLP Coorganiza o 5° Colóquio Estratégico e Oficina de Estudos Estratégicos  

O CAE/CPLP, o Centro de Estudos Estratégicos e 

Internacionais (CEEI/UJC) e o Núcleo Nacional do CAE de 

Portugal (sediado no Instituto Universitário Militar de Por-

tugal - IUM), e com os honrosos apoios do King's Brazil 

Institute (King's College London) e do Programa de Pós-

graduação Ciência Política da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (PPGCP/UFRGS), coorganizaram o 5° Co-

lóquio Estratégico e a Oficina de Estudos Estratégicos, su-

bordinados ao tema “O Papel das Relações Civis-Militares 

na Promoção da Paz e Segurança Nacional no Âmbito da 

CPLP”.  

O evento decorreu em formato híbrido, nos dias 23 e 

24 de Junho de 2021, entre as 14h e 17h, horário de Mo-

çambique. As apresentações presenciais foram feitas na 

Sala de Conferência do CEEI/UJC (Maputo - Moçambi-

que), e as outras foram feitas online.  

Participaram do Evento:  

- Dr. Hélder Cafala (Instituto de Defesa Nacional de Ango-

la);  

- Prof. Dr. Vinicius Mariano de Carvalho (Diretor do 

King's Brazil Institute do King's College London);   

- Prof. Dr. Eduardo Svartman (Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul);   

- Prof. Dr. Nilton Cardoso (Universidade de Cabo 

Verde);   

- Prof. Dr. João Gabriel de Barros (Diretor do CE-

EI/UJC);   

- Prof. Dr. Emílio Jovando Zeca (CEEI/UJC);   

- Prof. Dr. Énio Viegas Chingotuane (CEEI/UJC); 

- Major-General José António Coelho Rebello 

(Chefe do Departamento de Estudos Pós-

Graduados da IUM); 

- Prof. Dr. Luís Brás Bernardino (Coordenador do 

Núcleo Nacional do CAE de Portugal); 

- Tenente-Coronel GNR Marcos Cruz (IUM); 

- Prof. Dr. Jonas Gentil (Universidade Lusíadas de 

São Tomé); 

- Capitão de Mar e Guerra Francisco Evandro Ro-

drigues Camelo (Diretor do CAE/CPLP); 

O evento pode ser revisto integralmente no Canal 

do CAE/CPLP no Youtube: 

1º Dia (23 de junho de 2021):  

https://youtu.be/gV_KfLjKLX4 

2º Dia (24 de junho de 2021):  

https://youtu.be/tRQCcceokAA 

https://youtu.be/gV_KfLjKLX4?fbclid=IwAR054hkRaF_LPATOietQf0g5xTDojtEiQzJHH3bdhaID8CYLkmv-PwOSqD8
https://youtu.be/tRQCcceokAA?fbclid=IwAR13VL23OZt-86JgDtYZ7rRpOrOJN5o4LS6oXfgvYA2STecSXdMTUNzBJhI
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O panorama político estratégico da África Austral tem-

se apresentado consideravelmente estável. Porém a região 

regista três (4) problemas que tem implicam negativamente na 

vida das populações desta comunidade de Estados, 

nomeadamente, tendências de agitação política e social, 

recessão económica acompanhada pelo aumento do 

endividamento público, a COVID-19 e o terrorismo.  

SITUAÇÃO POLÍTICO-ESTRATÉGICA DAS REGIÕES DOS ESTADOS DA CPLP 

AFRICA AUSTRAL 
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Fonte: IMF (FMI) (2021)  

A CONJUNTURA POLITICO-ESTRATÉGICA DA ÁFRICA AUSTRAL: 

Aumento do Endividamento Público, COVID-19 e Terrorismo 

Domínio Securitário: “A SADC firme na abordagem 

multilateral na resposta ao fenómeno terrorismo, mas 

Tanzânia avança com receios.” O monitoramento regional 

das questões conjunturais apresenta-se o terrorismo como 

principal ameaça regional. E perante a situação do norte de 

Moçambique, o Órgão da Politica, Defesa e Segurança foi 

restruturado recentemente e tem efetuado cimeiras 

extraordinárias com o foco na definição de uma abordagem 

para o enfrentamento da ameaça terrorista. Estas cimeiras 

tem vindo a procurar consensos entre a possibilidade de 

intervenção ou apoio regional no combate ao fenómeno, 

sendo que a Cimeira extraordinária que decorreu no dia 23 

de Junho de 2021, em Maputo, aprovou o mandato o 

mandato da Missão da Força em Estado de Alerta da SADC 

à República de Moçambique, a ser destacada ao abrigo da 

Força em Estado de Alerta da SADC para apoiar a 

República de Moçambique no combate ao terrorismo e atos 

de extremismo violento em Cabo Delgado. E também já 

decorrem ações de operacionalização, nomeadamente 

mobilização de fundos para o suporte da iniciativa regional, 

que rondam em torno de $ 12 milhões e provavelmente para 

Domínio Político: Neste domínio nota-se com preocupação o 

recrudescimento de manifestações violentas no reino de 

Eswatini; a confrontação politica e judicial do antigo 

presidente da África do Sul e o judicial e tendências de 

agitação social em Angola. Estas três (3) preocupações podem 

evoluir até ao nível de instabilidade política, senão vejamos, 

primeiro, o recrudescimento de manifestações violentas no 

reino de Eswatini já apresenta contornos alarmantes e com 

uma mensagem expressa contra a atual autoridade do Rei. 

Segundo, a confrontação política e judicial do antigo 

presidente da África do Sul e do Partido Congresso Nacional 

Africano (ANC), Sr. Jacob Zuma e o judicial é preocupação 

porque este político detém uma boa popularidade no cenário 

político sul-africano e tem um suporte do braço dos veteranos 

do Partido da ANC, o que pode acentuar as atuais clivagens, 

dissidências internas e possivelmente até pode precipitar a 

queda do atual presidente do partido, tal como aconteceu na 

era do presidente Thabo Mbeki. Por fim, a tendência de 

agitação social em Angola constitui preocupação porque tenta 

promover a ideia de querer instaurar uma revolução dos jovens 

em Angola, o que pode pôr em causa a ordem e tranquilidade 

públicas neste país lusófono.   

Domínio económico: A situação económica regional é uma 

das atuais maior preocupação das diversas instituições interna-

cionais, como Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco 

Mundial (BM). Monitorando a evolução económica regional, 

enquanto estas instituições nos primeiros três (3) meses apre-

sentavam receios económicos, traduzidos em crescimento len-

to, consequência das medidas de confinamento no âmbito do 

combate a pandemia de COVID-19. Neste trimestre, o FMI 

volta apresentar preocupações ligadas com o aumento da dívi-

da pública, com uma média que se situa acima dos 100% do 

Produto Interno Bruto (PIB) dos seus países. Esta situação 

suscita varias cenários estratégicas nesta região, uma das 

quais vislumbra um retrocesso significativo da região no diz 

respeito ao processo da autonomia económica, o que confir-

ma o cenário feito no boletim anterior, no que tange ao au-

mento da pobreza. O quadro abaixo apresenta a evolução 

regional detalhada sobre a matéria.    
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Por:  Tenente  - Bonifácio Aberto Cau  

A África Central é atualmente caracterizada pelos 

conflitos armados, com destaque para as sub-regiões de Grandes 

Lagos e do Golfo da Guiné. Essas duas sub-regiões enfrentam 

vários tipos de ameaças como, conflitos armados, pirataria, 

tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, violência, catástrofes 

naturais, bem como surtos recorrentes de epidemias, tais como 

cólera, sarampo e ebola. 

Ainda neste domínio, o problema de Cabinda pode ser 

entendido pela sua localização e também, pelo seu fator histórico 

(administração portuguesa), facto que até hoje o que leva à 

contestação pela Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda

-Forças Armadas de Cabinda (FLEC-FAC). 

A adesão que a FLEC-FAC pede à Liga Árabe e a crítica 

do silêncio europeu face às políticas repressivas de Angola, e 

acusação feita aos países da CPLP de cumplicidade com Luanda, 

é uma manobra estratégica para pressionar o executivo angolano 

aceitar autonomia da Cabinda como um Estado.  

Angola assume uma posição geopolítica muito 

importante na África Central, dados recentes ilustram os 

esforços que o executivo angolano tem feito no combate à 

criminalidade nos Grandes Lagos assim como para toda a região, 

havendo necessidade de uma atuação concertada e harmonizada 

Domínio Político 

ÁFRICA CENTRAL 

no combate aos crimes transnacionais. 

O presidente da República de Angola fala ainda da 

necessidade de manutenção da paz para região. Desta 

forma,  participam na II Bienal da Paz de Luanda, a 

República de Congo e a República Democrática de Congo 

à convite do persistente angolano, que terá lugar nos dias 

04 a 08 de Outubro deste ano. 

Segundo a ministra de Estado para a Área Social, 

Carolina Cerqueira, com o evento pretende-se criar uma 

plataforma de entendimento, discussão e diálogo entre os 

povos do continente africano em busca da paz, justiça 

social e desenvolvimento sustentável. 

Na conjuntura política regional, há ainda a 

destacar, marcação das eleições presidenciais de São Tomé 

e Príncipe para 18 Julho de 2021, onde cerca de dezanove 

candidatos - 16 homens e três mulheres - confirmaram a 

presença na corrida às presidenciais. 

Ainda no contexto regional, Angola e Ruanda 

estão preocupados em criar vacinas para Covid-19. 

Segundo a Ministra das finanças, Angola não descarta a 

possibilidade de vir a ser, nos próximos tempos, o país 

africano que se segue na produção de vacinas contra a 

Covid-19, enquanto para o presidente de Ruanda, a única 

Situação de COVID-19: O alerta da eclosão terceira vaga da 

Pandemia de COVID-19. O monitoramento epidemiológico da 

Organização Mundial da Saúde apresenta uma preocupação do 

agravamento da situação no mundo e na África Austral em 

particular. Para o caso da atual situação regional de COVID-

19, quando comparado com os dados registados no trimestre 

anterior, a África do Sul (que também é o mais afetado de 

África), Botswana, Namíbia e Eswatini apresentam-se como 

países da que registam a eclosão da terceira vaga que será 

acelerada pelas confirmações da existência da variante indiana 

de COVID-19. Portanto, devido a esta situação, o cenário que 

pode ser projetado para a região poderá ser critico, e devido às 

dificuldades de vacinação em massa, e com implicações 

adversas nas dimensões sanitárias, económicas e sociais. E até 

que ponto poderá afetar o domínio de segurança?  

posterior envio de tropas solicitadas e a criação do Centro 

de Operações Humanitárias e de Emergência da SADC 

(SHOC), sedeado em Nacala, Moçambique.  

Todavia, no meio dos esforços regionais, esta 

avaliação de conjuntura regional aponta como óbice, as 

sucessivas indisponibilidades da República Unida da 

Tanzânia e a sua posição contrária com a do bloco, 

defendendo a via negocial no enfrentamento do fenómeno. 

Esta situação pode ainda dificultar as operações contra a 

insurgência se partirmos do princípio de que, esta 

problemática só poderá ser eficazmente vencida com a 

colaboração de todos Estados da região, sobretudo dos 

serviços de inteligência e da Tanzânia, devido a geografia 

do fenómeno e fronteiras porosas. Mas, factos relatam uma 

relativa indisponibilidade do mesmo país, até no 

acolhimento dos refugiados moçambicanos afetados pelo 

fenómeno e regista-se cidadãos tanzanianos no comando da 

insurgência. 
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Este domínio é caracterizado pelos conflitos 

permanentes na região, a destacar uma nova tensão entre 

Chade e República Centro-Africana, depois de forças 

armadas centro-africanas atacarem o posto avançado de 

Sourou, em território chadiano, matando um soldado 

chadiano, ferindo cinco e sequestrado outros cinco que foram 

posteriormente executados em Mbang, no lado centro-

africano da fronteira.  

Depois da Suspensão da Constituição Chadiana de 

2018 e do estabelecimento de um Conselho Militar de 

Transição  (CMT), presidido por Mahamat Idriss Déby, 

os presidentes de Angola, da Republica do Congo, República 

Democrática do Congo (RDC) e da República Centro-

Africana (RCA), encorajam as autoridades de transição a 

promoverem, o mais rapidamente possível, um diálogo 

nacional inclusivo, de acordo com o comunicado final da 

reunião da Comunidade Económica dos Estados da África 

Central (CEEAC). 

Ameaça de Pirataria  no Golfo da Guiné continua 

presente. Um esquife, transportando cerca de 10 piratas 

armados, aproximou-se da embarcação da Sea Shepherd 

Global, ao largo da costa do Benin. Quando o esquife chegou 

a menos de 100 metros de distância do Bob Barker, os piratas 

ficaram surpreendidos. O barco da Sea Shepherd transportava 

membros armados da Marinha do Benin, que estavam a fazer 

patrulha à procura de embarcações de pesca ilegais. 

Domínio Securitário 

Este domínio é caracterizado pelos desafios 

impostos pela pandemia de covid-19, que assola as 

economias das grandes potências assim como dos países em 

desenvolvimento, onde os países da África Central não ficam 

fora.  

Nesse sentido, o crescimento económico recomeçou 

gradualmente este ano, refletindo repercussões positivas do 

reforço da atividade económica mundial, incluindo os preços 

mais elevados do petróleo e dos metais, e alguns progressos 

na contenção da COVID-19, especialmente na África 

Ocidental e Central. A pandemia contribuiu para maiores 

défices orçamentais e para um aumento da dívida pública, 

aumentando o risco de sobre-endividamento nalguns países.  

Enquanto o executivo angolano está optimista em 

relação à próxima avaliação do FMI. Nesse sentido, Angola 

não deverá ir ao mercado Internacional captar novos 

financiamentos por via da emissão de títulos da dívida 

soberana, tendo deixado em aberto tal possibilidade para o 

ano de 2022, após avaliada as condições no momento. 

Em Malabo, empresários lusófonos, reuniram-se 

para procurar novos mercados e negócios, foi uma 

conferência vista como histórica. A comunidade tem-se 

debruçado sobre a questão da mobilidade entre os Estados 

membros e esta cimeira de 

Neste domínio, há destacar a morte do Presidente chadi-

ano, Idriss Deby, no dia 20 de Abril de 2021, considerado uma 

peça-chave na luta contra os grupos extremistas no Sahel. Para 

além de liderar a campanha de combate contra o Boko Haram, 

Déby ficou conhecido por defender a cooperação regional no 

exército conjunto multinacional e no grupo G5 (Burkina Fa-

so, Chade, Mali, Mauritânia e Níger) dos países do Sahel. 

O desaparecimento de Idriss Déby terá certamente reper-

cussões na segurança da sub-região, para o Sahel e, mais impor-

tante ainda, para a Nigéria e a região do Lago Chade, suscitando 

assim, maior preocupação sobre a possibilidade de instabilidade 

Domínio Político, Económico e Securitário Regional 

ÁFRICA OCIDENTAL 
Por: Tenente  - Ronaldo  Atanásio Chissano 

Domínio Político 

A questão da segurança tornou-se um fenómeno 

preocupante na África Ocidental e fez da sub-região uma 

das mais inseguras do continente africano. A criminalidade 

internacional e terrorismo continuam a estender o manto de 

destruição, a ponto de ameaçar a sobrevivência de Estados 

e, em certos casos, da própria sociedade, em particular na 

costa ocidental.  

maneira de garantir uma distribuição equitativa de vacinas é 

produzir mais, para não  depender de outras regiões e estar 

sempre no fim da fila de cada vez que há escassez das 

vacinas. 
Domínio Econômico 

https://www.dw.com/pt-002/angola-exonera%C3%A7%C3%B5es-servem-para-limpar-imagem-do-presidente/a-57749482
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mali
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mali
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Neste domínio, é notável uma recessão económica como 

consequência do surto da Covid-19. Só em 2020, estima-se que 

os governos africanos perderão cerca de 45 mil milhões de 

dólares (39,7 mil milhões de euros) em receitas - em parte, 

devido à pandemia de Covid-19, mas também como 

consequência da queda dos preços do petróleo. 

A Covid-19 terá um enorme impacto no crescimento 

económico regional, enquanto prevalecerem desafios na saúde e 

na mortalidade a curto prazo, o que acentua a importância de 

reestruturar as economias dos Estado da região para um 

crescimento muito mais rápido.  

Atualmente, os Estados africanos estão a lidar com o impacto 

imediato da pandemia com a inflação do preço de bens 

Domínio económico 

Domínio Securitário 

Em relação a vertente securitária, há a destacar a 

morte do Comandante do Exército da Nigéria, tenente-

general Ibrahim Attahiru, em 21 de maio de 2021, junto 

com 10 oficiais na queda de um avião militar perto do 

aeroporto de Kaduna, norte do país, no âmbito do 

enfrentamento de rebeliões jihadistas. 

"É um golpe fatal, no momento em que nossas Forças 

Armadas estão prestes a pôr fim aos desafios que 

envolvem a segurança", declarou o presidente Buhari, 

que expressou "profunda tristeza". 

O Exército nigeriano combate a rebelião jihadista 

no nordeste do país desde 2009, conflito que já causou 

mais de 40.000 mortes e levou ao deslocamento de mais 

de 2 milhões de pessoas. 

Nesta ótica (perspectiva securitária), importa ainda, 

destacar a morte do líder do Boko Haram, um dos 

maiores grupos terroristas que atua na Nigéria, em 18 

de maio de 2021. A sua morte pode levar ao fim da 

guerra entre os dois grupos. O Estado Islâmico poderá 

integrar os combatentes do Boko Haram para consolidar a 

liderança do domínio no nordeste da Nigéria.  

Um Estado Islâmico reforçado será mais capaz de 

coordenar operações através das fronteiras (ao nível do 

Sahel e da Bacia do Lago Chade) para atingir o seu 

objetivo declarado de estabelecer um califado. A sua 

popularidade está a crescer não só porque evita atingir 

civis. Os jihadistas tentam oferecer à população serviços 

públicos em áreas onde o Estado está largamente ausente.  

Conjuntura Política e Securitária da América do Sul - entre o ressurgimento da esquerdas na região e a deterioração da 

situação de insegurança na Colômbia 

AMÉRICA DO SUL 
Por:  Alferes - José  Abílio Sitoe 

Domínio Político: América do Sul e ressurgimento da esquerdas 

na região? A região da América do Sul é de interesse geopolítico 

estratégico das grandes potências, particularmente dos EUA e 

China, (vide boletim estratégico n°3). Neste jogo das grandes 

potências, a política dos Estados da região vai apresentando 

oscilação das opções políticas influenciadas por interesses dessas 

potências. O presente monitoramento conjuntural apresenta 

tendências de uma viragem política na região, contornando à 

esquerda. Este constatação pode estar ligada às mudanças no grau 

de influência das mesmas potências, hoje com maior 

destaque da China, que se aproveitou do desengajamento 

dos EUA, aquando da administração Trump. Atualmente, 

a Argentina vai assumindo o protagonismo regional como 

bastião da esquerda na região, e também faz parte deste 

clube, a Venezuela, Peru. A Colômbia depara-se com 

levantamentos sociais que tendem dar mais espaço para 

legitimidade dos partidos da esquerda, o Peru esteve em 

eleições que favoreceram a esquerda, o Chile também 

da África Ocidental. 

Importa ainda, referir que, em 24 de maio de 2021, 

Oficiais militares no Mali detiveram o Presidente, o primeiro-

ministro e ministro da Defesa do Governo interino deste país, 

aprofundando o caos político poucos meses após se ter 

afastado do poder o anterior Chefe de Estado através de um 

golpe militar.  O Presidente Bah Ndaw, o primeiro-ministro 

Moctar Ouane e o ministro da Defesa, Souleymane Doucoure, 

foram todos levados para uma base militar em Kati, fora da 

capital Bamako, horas depois de dois membros das Forças 

Armadas terem perdido as suas posições numa remodelação 

governamental. 

Este desenvolvimento pode exacerbar a instabilidade no 

país, onde grupos islamitas violentos ligados à Al-Qaeda e ao 

Estado islâmico controlam grandes áreas do desértico norte. 

essenciais, como alimentos. Para aqueles que já lutam 

para sobreviver, a situação é particularmente difícil. 

https://www.dw.com/pt-002/covid-19-economias-africanas-sofrer%C3%A3o-consequ%C3%AAncias-dram%C3%A1ticas-diz-economista-carlos-lopes/a-52886261
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-%C3%A1frica-deve-preparar-se-para-o-pior-diz-oms/a-52833747
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EUROPA 

Domínio Securitário: Deterioração da Situação de 

insegurança na Colômbia. O monitoramento da situação de 

segurança regional nos primeiros três meses, apresentou  a 

radicalização do regime Bolívar da Venezuela e 

desenvolvimento de um narco-estado como sendo a maior 

preocupação regional no domínio securitário. Atualmente, esta 

preocupação não deixou de existir, mas relevou-se mais a 

deterioração da situação de insegurança na Colômbia. Este 

país tem vivenciado um mês de uma onda de manifestações 

contra as políticas governo atual, explosões de carros-bomba e 

Neste domínio evidencia-se a relação pós-Brexit entre 

a União Europeia e o Reino Unido que continua deteriorar-se. 

Em causa está a nova política britânica de emigração, que não 

só dificulta a entrada de cidadãos europeus, mas também já 

levou à detenção de vários que se deslocam ao Reino Unido 

para, entre outras coisas, entrevistas de emprego. Mais de 630 

cidadãos europeus foram detidos desde o início do ano ao 

abrigo das novas regras de emigração.  

Nota-se aqui uma nova política que não se aplica 

apenas a cidadãos europeus, no entanto, cria um ambiente 

hostil que vem agudizar as já turbulentas relações pós-Brexit, o 

que levou o vice-presidente da comissão europeia, encarregado 

de gerir a relação União Europeia-Reino Unido, Maros 

Sefcovic, a apelar a Londres no sentido de parar com o que 

descreveu como "ações unilaterais”, e concentrar-se no futuro. 

Destaca-se também neste domínio as relações UE-

América do Sul, que ganharam novos contornos com a 

inauguração do cabo ótico submarino EllaLink, que liga a 

Europa à América do Sul. Esta ligação é de maior importância 

estratégica para a Europa, considerou o Primeiro-Ministro 

Português na cerimónia de inauguração.  

O cabo de comunicações de alta velocidade que liga a 

Europa diretamente à América do Sul, com uma extensão de 

seis mil quilómetros, ancorado em Sines, com ligação direta a 

Fortaleza, no Brasil, cujo lançamento foi integrado no evento 

Por:  Alferes - Alberto  Norberto Chongo 

Domínio Político 

até atentado contra o atual presidente, durante uma viagem 

à região de Cúcuta, onde foi recebido a tiros.  

Esta situação afigura-se ser extremamente 

preocupante porque pode significar a fortificação do narco-

estado com capacidades de atuação de dimensão regional. 

Aliás, esta deterioração da situação de insegurança também 

foi destacado em um relatório de Índice Global de Paz  

(IGP), publicado recentemente pelo Institute for Economics 

& Peace,  que destaca a Venezuela, Colômbia como os 

piores países da região no ranking global, ocupando as 

posições 152 e 144 respectivamente. Este relatório analisa 

também com preocupação a tendência de deterioração dos 

índices de paz na Bolívia, Guiana e até no Uruguai. 

Segundo o relatório, esta constatação deve-se ao aumento 

manifestações violentas, crises políticas e deterioração das 

relações entre alguns Estados.  

Depois da queda histórica da atividade económica 

registada no mundo pós covid-19, especificamente na zona 

euro em que a quebra foi ainda mais acentuada em 2020, 

tendo chegado aos 6,7% no ano passado e crescimentos 

previstos de 4,3% por cento este ano e 4,4% no próximo. A 

Europa encontra-se num bom caminho rumo à recuperação 

económica, como resultado do bom ritmo do processo de 

vacinação contra a covid-19, o contínuo desconfinamento, e a 

aprovação do certificado digital de vacinação para viagens. 

Os ministros das Finanças da União Europeia reuniram-se, a 

21 de Maio de 2021, em Lisboa e apesar da mensagem 

optimista que transmitiram, deixaram bem claro que ainda há 

muito trabalho pela frente. 

Domínio Econômico 

esteve em eleições em Maio de 2021, pleitos ganhos por 

políticos não partidários, mas a maioria se autodefine como 

esquerda. Estes resultados vão definir o processo de revisão 

estrutural constituição. Em relação ao Brasil, se sofrerá ou 

não o efeito dominó, esta tendência fica em aberto e será 

comprovada nas eleições de 2022.   

“Leading the Digital Decade”, coorganizado pela 

Presidência Portuguesa do Conselho da UE e pela 

Comissão Europeia, e com a participação de Estados-

Membros, do setor privado e da sociedade civil, vai 

permitir a partilha de conhecimento, de dados, promover 

um debate alargado em torno da transformação digital da 

UE, além de contribuir para a segurança, a resiliência e a 

estabilidade da internet, tendo em conta que a economia 

global já não depende somente de rotas comerciais, mas 
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A UE garantiu o envio à Moçambique de 

uma missão de formação militar, em resposta ao pedido de 

assistência do país no combate ao terrorismo na província 

de Cabo Delgado. A Presidência Portuguesa do Conselho 

da UE espera que seja formalmente aprovada em junho a 

missão militar europeia em Moçambique, destinada ao 

treino de forças especiais moçambicanas para a contenção 

da violência em Cabo Delgado, no norte do país. 

 

          O Ministro da Defesa Nacional de Portugal, João 

Gomes Cravinho, lembra que já está no terreno uma equipa 

técnica para identificar os parâmetros exatos do que poderá 

ser essa missão, acrescentando que terá de ser formalmente 

aprovada, o que espera-se que aconteça em junho. Após 

esse momento, a missão poderá estar no terreno dentro de três 

meses. 

A União Europeia pondera o envio inicial de 200 a 300 

formadores militares para Moçambique, dos quais Portugal 

poderá contribuir com até 50% dos militares da missão, o que 

demostra o papel importante que Portugal desempenha como 

coordenador e participante. Esta missão vai reafirmar os 

compromissos da parceria UE-África para a paz e segurança, 

da qual resultam as cinco missões militares no âmbito da 

Política Comum de Segurança e Defesa em África neste 

momento. 

Evidenciam-se também neste domínio as recentes declarações 

do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico 

Norte (NATO, na sigla em inglês), que dão conta da 

preocupação da NATO com a desestabilização do flanco 

oriental da Europa, e à estreita cooperação entre a Rússia e a 

Bielorrússia, que se tornou ainda mais preocupante após o 

pouso forçado de um avião de passageiros da UE na 

Bielorrússia, do qual agravaram-se as tensões já existentes. 

Ademais, países membros da NATO Lituânia, Letônia e 

Polônia compartilham a fronteira com a Bielorrússia, que está 

sujeita a sanções da UE desde as disputadas eleições 

presidenciais do ano passado, o que deve agudizar a 

preocupação da Organização, que não se deve ter esquecido do 

passado em que a Rússia violou a integridade territorial de 

Estados como Ucrânia, Geórgia e Moldávia.  

A União Europeia, através do seu embaixador em 

Timor-Leste, Andrew Jacobs, declarou apoio ao Timor-

Leste na adesão à Associação das Nações do Sudeste Asiático 

 (ASEAN, na sigla em inglês). Segundo o diplomata, a UE 

está a preparar o novo programa para o período 2021-

2027 sobre essa adesão, com enfoque no contexto 

económico,  para ajudar a inserção das empresas timorenses 

no mercado estrangeiro, principalmente no Sudeste Asiático.  

Referir que o Timor-Leste formalizou em 2011 o seu 

pedido de adesão à ASEAN, e neste momento o processo está 

em fase de preparação técnica. A ASEAN é uma das 

organizações mais importantes do contexto asiático por 

motivos de estabilidade política, de segurança e económicos, 

associando a fatores ligados a localização geográfica, história 

SUDESTE ASIÁTICO 

Por:  Alferes - Alberto  Norberto Chongo 

Domínio Político 

e a diversidade cultural entre Timor-Leste e os países da 

ASEAN e, se afigura como de grande importância 

estratégica para o futuro de Timor-Leste.  

O apoio da UE, que é uma organização consolidada e 

com experiência de trabalho de cooperação regional, 

potencia a posição de Timor-Leste nos esforços que tem 

exercido para que o processo de integração se conclua o 

mais breve possível. 

Ainda no domínio político, olhamos para a disputa 

por influência no Sudeste Asiático entre a China e os EUA, 

que recentemente se evidenciou pela visita a três capitais do 

Sudeste Asiático, pela vice-secretária de Estado dos EUA, 

Wendy Sherman, que mereceu uma resposta da China que 

por sua vez recebeu ministros das Relações Exteriores de 10 

Domínio Securitário 

De acordo com o presidente do Eurogrupo, Paschal 

Donohoe, a situação atual é bastante diferente das 

perspectivas mais negativas traçadas o ano passado, no 

entanto, sublinhou que “precisamos de gerir a recuperação 

económica com muito cuidado”. Christine Lagarde, por sua 

vez, não se deixou impressionar pelos indicadores 

positivos. A presidente do Banco Central Europeu disse 

que era "preciso apoiar as pessoas que vão continuar a estar 

numa situação difícil" no próximo ano e avisou que o 

número de falências iria certamente aumentar. 

https://www.dw.com/pt-002/cabo-delgado-uni%C3%A3o-europeia-defende-rapidez-no-envio-de-miss%C3%A3o/a-57454910
https://www.dw.com/de/eu-schlie%C3%9Ft-luftraum-f%C3%BCr-flugzeuge-aus-belarus/a-57785850
https://www.dw.com/de/eu-schlie%C3%9Ft-luftraum-f%C3%BCr-flugzeuge-aus-belarus/a-57785850
https://e-global.pt/noticias/lusofonia/timor-leste/timor-leste-vai-ser-avaliado-pela-asean/
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O Sudeste Asiático recebe com entusiasmo a iniciativa 

Build Back Better World (B3W), anunciada recentemente na 

última reunião do G-7, na Cornualha, Reino Unido. Esta 

iniciativa prevê coordenar investimentos públicos e privados 

das potências mais desenvolvidas do mundo para reduzir 

carência de infraestruturas em países subdesenvolvidos, no 

valor estimado em até 40 trilhões de dólares nos próximos 15 

anos. 

Parte do financiamento viria de programas para 

infraestruturas já patrocinados pelos EUA, por meio do Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional, mas deve haver 

contribuições de outros membros do grupo. Esta iniciativa 

Domínio Securitário 

A situação securitária de Myanmar continua a 

suscitar atenção, e a impor um grande desafio a ASEAN, 

que já realizou algumas rondas de negociação com a junta 

militar que detém o poder, mas sem alcançar ainda a solução 

para a crise. À dificuldade de entendimento entre as partes, 

acrescenta-se a forte presença da China e Rússia no 

fornecimento de armas à Junta Militar no poder em 

Myanmar, num momento em que a Junta tem respondido 

com violências às manifestações populares. 

Neste sentido, a ONU apresentou um projeto de 

resolução que visa embargar o fornecimento de armas aos 

militares de Myanmar após o golpe de Estado de 1 de 

Fevereiro e a repressão brutal que se seguiu, no entanto, 

nove dos 10 membros da ASEAN responderam 

negativamente a este projeto de resolução. Numa carta em 

resposta a uma resolução redigida por Liechtenstein, com o 

apoio de cerca de 50 outros países, nove membros da 

ASEAN, exceto Myanmar, pediram a remoção de uma frase 

que pedia “uma suspensão imediata” das vendas ou 

transferências de armas e munições para Myanmar. 

Ademais, um embargo ao armamento constituiria um 

passo, que também pode ser acompanhado por zonas de 

exclusão aérea, para encorajar algum tipo de diálogo entre 

os militares e os manifestantes, no sentido de dar um fim 

nos conflitos já fizeram mais de 800 mortos, no entanto, 

uma resolução da Assembleia Geral sobre a situação em 

Myanmar deve ser útil aos  países diretamente afetados na 

região, dai a necessidade de ser adotada por consenso. 

Domínio Econômico 

nações do Sudeste Asiático. A mídia estatal chinesa reportou 

que as reuniões que marcam o 30.º aniversário das relações 

formais entre a China e a ASEAN cobriram questões desde a 

restauração do turismo e outros sectores da economia 

prejudicados pela COVID-19, coordenar esforços no combate 

à pandemia e à viabilidade de criar um passaporte de vacina 

para permitir viagens mais livres entre eles. 

Pequim vem construindo influência com os países que 

compõem a ASEAN, apesar dos atritos com alguns deles 

relacionados a reivindicações territoriais no Mar do Sul da 

China, no entanto, o peso econômico e diplomático chinês 

ajudou a superar tais preocupações. Por sua vez, os EUA, que 

mantém uma presença naval ativa no Mar do Sul da China e 

fortes relações com a região, expressaram preocupações sobre 

a crescente presença da China, particularmente seu impacto 

na segurança e na influência política de Pequim sobre 

democracias frágeis. 

A China, chama a presença naval dos EUA de maior 

ameaça à segurança na região, particularmente sua insistência 

em navegar perto das águas territoriais chinesas no que são 

chamados de operações de liberdade de navegação, também 

se opõe fortemente ao fortalecimento das relações entre os 

EUA e Taiwan, a ilha autónoma reivindicada pela China, que 

ameaça usar a força militar para trazê-la sob seu controle. 

Recentemente, Washington enviou uma forte 

mensagem de apoio a Taiwan, quando três senadores voaram 

para Taipei em um avião de transporte militar da Força Aérea 

para anunciar que os EUA darão a Taiwan 750.000 doses de 

vacina COVID-19 depois que a ilha reclamou que a China 

está dificultando seus esforços para garantir vacinas. 

aparece como resposta a um dos maiores desafios das 

democracias mais ricas do mundo, que é a crescente 

influência da China nas economias em desenvolvimento, 

utilizando o investimento em infraestruturas, com algum 

destaque para a iniciativa Belt and Road. 

O Sudeste Asiático aparece como um dos maiores 

beneficiários da iniciativa B3W, num momento em é que se 

afigura como uma zona de disputa por influência entre a 

China e o Ocidente. A China é um dos maiores investidores 

da maior economia da região, a Indonésia, o que demostra a 

grande influência exercida pela China na região, impondo 

assim um grande desafio a iniciativa B3W, que para além da 

forte influência da China, deve lidar com a perceção 

negativa dos países da região em relação ao compromisso do 

Ocidente com o desenvolvimento desta zona. 
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