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membros; aquisição de uma central 

telefônica; instalação de extintores e 

caixa de pr imeiros socorros; recebimento 

de uma viatura orgânica, cedida pelo 

Ministério da Defesa Nacional de 

Moçambique; criação da Biblioteca do 

CA E/CPLP, fís ica e virtual; a criação do 

Espaço CPLP; e o projeto da Rede 

Estratégica do CA E/CPLP (RECA E). 

Não obstante, criamos duas publicações: 

a Revista Estratégica e o Boletim 

Estratégico. No campo das atividades, 

criamos o Ciclo de Palestras do CA E e o 

Colóquio Estratégico, além de dar  

continuidade ao Seminário político -

Estratégico, iniciado em 2013. Foram 

também criados os  conceitos  

geoestratégico do “Tr iângulo Estratégico 

da CPLP” e oceanopolítico da “CPLP 

Azul: os oceanos de língua portuguesa”. 

 

 

 

 

Francisco EVANDRO Rodrigues Camelo  

Capitão de Mar e Guerra 

Diretor do CAE/CPLP 

Este Boletim Estratégico (BE)  nº 7/2021 

será o último do meu período como 

Diretor do Centro de Análise Estratégica 

da CPLP (CA E/CPLP).  Gostaria de citar 

aqui as principais realizações e 

atividades deste per íodo, iniciado em 21 

de fevereiro de 2019. As primeiras 

ações foram a instalação de rede uma 

estruturada, a interligar todas as 

estações de trabalho, refazer nossa 

página na internet (www.caecplp.org), 

que existiu no iníc io de nossa história, e 

criar correios eletrônicos instituc ionais 

próprios, como por exemplo o de nossa 

Secretaria: secretar ia@caecplp.org. 

Seguiram-se outras metas que foram 

alcançadas: presença nas redes sociais 

Google, Facebook, Instagram e Tw itter; 

recebimento de um s istema de 

videoconferência por doação do EMGFA  

de Portugal; melhorias de conforto: 

restabelecimento da rede de água, 

reforma e climatização do refeitório, 

ampliação da capacidade da casa de 

banho masculina, e aquis ição de 

freezer, fogão, bebedouro e  forno 

microondas; realocação e climatização 

de espaços; iluminação noturna do 

prédio e das bandeiras dos Estados 
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NEST A EDI ÇÃO : 

 

O Boletim Estratégico é uma 

publicação oficial digital do Centro de 

Análise Estratégica da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa 

(CA E/CPLP), órgão da Componente 

de Defesa da CPLP, responsável pela 

pesquisa, estudo e difusão de 

conhecimentos, no domínio da 

Estratégia, com interesse para os  

objetivos da Comunidade. O boletim 

informativo contr ibui com a tarefa da 

difusão de conhecimentos. 
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No dia 08 de julho de 2021, em 

atendimento ao convite formulado pelo 

Diretor do CAE/CPLP, quatro militares 

brasileiros visitaram ao Centro e 

participaram de uma reunião com o Diretor 

deste Centro, nomeadamente o Capitão de 

Mar e Guerra Elihú De Almeida Junior 

(Instrutor no Instituto Superior de Estudos 

de Defesa – ISEDEF), Coronel 

Leonardo Baptista Silva Pereira 

(Adido de Defesa junto à Embaixada 

do Brasil em Moçambique), Tenente-

Coronel Rodrigo De Carvalho 

Minuzzi (Instrutor no SEDEF) e 

Subtenente Ângelo Márcio 

Oczkovski (Auxiliar do Adido de 

Defesa). 

O Diretor do CAE/CPLP, Capitão de 

Mar e Guerra Francisco Evandro 

Rodrigues Camelo, fez uma 

apresentação sobre o CAE/CPLP, na 

qual falou sobre o seu histórico, 

organização, metas alcançadas (nos 

dois anos e cinco meses de gestão) e 

dos projetos em andamento, com 

Em atendimento ao convite do Diretor do CAE/CPLP, CMG Francisco Evandro 

Rodrigues Camelo, o Senhor Daniel Ribeiro Vasconcelos, Oficial do Programa Global 

contra Crimes Marítimos do Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crimes 

(UNODC-GMCP), realizou uma visita ao Centro.  

A agenda da visita incluiu uma apresentação sobre o Centro, feita pelo Diretor, uma 

corrida pelas instalações e uma reunião para estudar a possibilidade de fomento de 

atividades de pesquisas e divulgação sobre a importância da Segurança Marítima, em 

especial, para a Região do Canal de Moçambique.  

O Programa Global contra o Crime Marítimo (GMCP, em inglês) foi estabelecido 

em 2010, em resposta às resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 

pedindo uma resposta internacional combinada para combater a pirataria no Corno da 

África. Desde então, o programa se expandiu temática e geograficamente, cobrindo um 

espectro muito mais amplo de crimes marítimos em seis áreas oceânicas em todo o 

mundo. 

Militares brasileiros em Moçambique visitam o CAE/CPLP  
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AT IV ID AD E S  

Foto de ocasião da visita 

especial ênfase ao “Espaço CPLP”, o 

ponto forte da Comunidade em 

Moçambique, recentemente 

inaugurado, que contou com o 

financiamento do Comitê de 

Concertação Permanente da CPLP 

(CCP) , através do Fundo Especial da 

CPLP, por via da contribuição 

financeira integral do Brasil.  

Em seguida, efetuou-se uma visita às 

instalações do CAE/CPLP e uma 

reunião no Gabinete do Diretor deste 

Centro, o qual sugeriu que houvesse 

reuniões do género com mais 

frequência de forma a possibilitar uma 

maior sinergia entre as áreas de 

atuação dos militares. 

 Foto de ocasião alusiva a visita 

Oficial do UNDOC visita o CAE/CPLP 

Secretário Executivo participa da palestra do CAE sobre o 25° aniversário da CPLP 

No dia 20 de julho de 2021, como parte das comemorações dos 25 anos de 

criação da CPLP, o CAE/CPLP organizou um evento online, que contou com a 

honrosa presença do Exmo. Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Telles, Ex - Secretário 

Executivo da CPLP (2019-2021), o qual debruçou sobre o tema elegido para a mesma, 

designadamente: “Os 25 anos da CPLP e o futuro da Comunidade (com um balanço 

da gestão 2019-2021)". 

O vídeo completo da conferência pode ser assistido no canal do CAE no 

Youtube, por intermédio da URL:  

https://youtu.be/cKzlzakPGys 

Panfleto da palestra online  
sobre o 25ª aniversário da CPLP 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcKzlzakPGys%3Ffbclid%3DIwAR2V2XtDt9Jivl7VWZOREGKl2nEJixlpCGkf0hyrM5vf6oF92Z-3m8KNVcw&h=AT1_WmmBYQWyxkOhUXhnf5pV02z0ZD5OAmcCTuXI_ozmwSwgO4gJAoIL2rq0116ghY1o0_94jkUvJLuHcqPvSJoZV7y28iL39VLtR1sEujvzqTg50OgE
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ACTIV IDAD ES  

CAE/CPLP organiza "1ª Semana da Defesa" 

No período de 26 a 29 de julho de 2021, o 

CAE/CPLP realizou a primeira Semana da 

Defesa, que contou com o apoio institucional 

da CPLP. 

A Semana da Defesa foi um contributo da 

Componente da Defesa e de seu Centro de 

Análise Estratégica, com o apoio do Ministério 

da Defesa Nacional de Moçambique, 

Embaixada do Brasil em Moçambique, 

Panfleto das sessões da semana de defesa 

Embaixada da Guiné Equatorial em 

Moçambique, Embaixada de 

Portugal em Moçambique e dos 

Núcleos Nacionais do CAE para as 

comemorações dos 25 anos de 

criação da CPLP. 

Os eventos da Semana da Defesa 

foram transmitidos ao vivo (em 

direto) pelo canal do CAE no 

YouTube, e podem ser revistos pelas 

seguintes URL: 

1) Dia 26 de julho de 2021- Discurso 

de Abertura e Palestra do Ministério 

da Defesa Nacional de Moçambique: 

https://youtu.be/csDw6aZv3Ss 

2) Dia 27 de julho de 2021 - Palestra 

da Embaixada da Guiné Equatorial e 

Foto de ocasião da visita 

 No dia 22 de julho de 2021, o CAE/CPLP recebeu a visita 

de quatro antigos colaboradores do Centro, nomeadamente: o 

Brigadeiro (Ref) Domingos Salazar Manuel (antigo Presidente da 

Comissão de Instalação e primeiro Diretor do Centro, no período de 

2003 a 2012); Tenente-Coronel (Ref) Nuro Ussene Valgy (antigo 

Chefe do Gabinete de Documentação e Divulgação); Tenente-

Coronel Arlete De Fátima Miguel Ferreira e Major Maria Natércia 

Dos Anjos Pereira (antigas integrantes da Comissão de Instalação e 

da primeira equipe do Centro). 

O grupo foi recebido pelo atual Diretor do Centro, Capitão 

de Mar e Guerra Francisco Evandro Rodrigues Camelo, o qual 

apresentou as intervenções feitas nas instalações deste órgão, os 

CAE/CPLP recebe visita de antigos Colaboradores 

CAE recebe nova formação da ESINT  

1º Dia do Seminário: 

https://youtu.be/YXj_MY6Po8w 

https://youtu.be/5uMQuGE2TvM 

3) Dia 28 de julho de 2021 -  

2º Dia do Seminário, Exibição de 

documentário e palestra da Embaixada 

do Brasil: 

https://youtu.be/5LDvVUhfYRk 

https://youtu.be/dyBra4VkJAI 

4) Dia 29 de julho de 2021 - Palestra 

da Embaixada de Portugal e  

3º Dia do Seminário:  

https://youtu.be/jeSgJH6S7XY 

https://youtu.be/qPu2nTbXldc 

O CAE/CPLP é um órgão da 

componente de Defesa da CPLP e tem 

como missão a pesquisa, o estudo e a 

difusão de conhecimentos.  

projetos em andamento e lhes ofereceu um exemplar da 

segunda edição da Revista Estratégica. 

O CAE reverencia seus antigos Diretores e 

colaboradores, aqueles que contribuíram com a 

construção da história deste órgão da Componente de 

Defesa da CPLP.  

No dia 18 de agosto de 2021, o CAE/CPLP recebeu uma 

nova formação referente às Técnicas de Análise, por 

videoconferência, proferida pela Professora Anna Cruz, da 

Escola de Inteligência (ESINT) do Brasil. De forma presencial, 

o Professor Vitor Lares, representante da escola na África do 

Sul, assessorou o andamento da formação. Além do Diretor do 

CAE, participaram da formação os membros do Gabinete de 

Documentação e Divulgação (GDD).  

O Professor Vitor Lares fez a entrega de 

certificados da ESINT aos militares que participaram da 

primeira formação, realizada em 03 de março último, 

cujo tema foi Introdução a Técnica de Análise 

Estruturada, conduzida presencialmente pelo mesmo. 

A ESINT é responsável pela formação, 

capacitação e aperfeiçoamento de profissionais 

brasileiros e mantém intercâmbio com escolas, centros 

https://youtu.be/csDw6aZv3Ss?fbclid=IwAR3fjFX0b9o02c8o2Xfd0MQkcSLXZRra6xMSf12TQFRQwl3WGmOBcMRSMqU
https://youtu.be/YXj_MY6Po8w?fbclid=IwAR26CLQ-wj3k6p_qZoY_JF1247aeJb5OTwDHqy0tXsAsCMfR-GyjxTad1HY
https://youtu.be/5uMQuGE2TvM?fbclid=IwAR17C2XqCY_fWzXfVwu57JB4R_z8pBzxYbNs1vR60idujJUoJc-VWDDFLRg
https://youtu.be/5LDvVUhfYRk?fbclid=IwAR3nB2CfkJhUaQBQ00pWLll1Tfa7xo7I3FuZSwwHm-UiihM1FZJKsZyHn0M
https://youtu.be/dyBra4VkJAI?fbclid=IwAR3DgIgXbJThVaMuB8EYiFg__ZsBgzp01t-Ybb2HsLEtG8vtikEAceITWJA
https://youtu.be/jeSgJH6S7XY?fbclid=IwAR2E1LtJP4ZqK1rMaA-aAbVHz-TGLFFqEsd0v6rjWEa60oRScAvD_2wDJQ0
https://youtu.be/qPu2nTbXldc?fbclid=IwAR3-qzegdASsgag_2gAhwkcz4nil1MDAzyXhHNvrWpkwwJAMqoZFqEpZgnc
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ATIV IDAD ES  

TV Escola entrevista o Diretor do CAE/CPLP 

Foto de ocasião alusiva a entrevista 

2º Ciclo de Palestras do CAE/CPLP - 2021 - 1ª Conferência 

A primeira conferência, dedicada ao tema “Saúde Enquanto Setor 

Estratégico para a Segurança e Defesa no espaço da CPLP”, foi realizada no 

dia 31 de agosto de 2021, cujo palestrante foi a Sra. Sílvia João Machado Sousa, 

Major, Técnica de Saúde da Força Aérea Portuguesa e Coordenadora Adjunta do 

Fórum de Saúde Militar da CPLP. 

Reveja a palestra em nosso canal do Youtube através da URL: 

 https://youtu.be/ EKxAAq6cy8 

No dia 30 de agosto de 2021, o CAE/CPLP, através do Espaço CPLP, 

apoiou a defesa da dissertação do Senhor Paulo Carlos Inglês Torcida, de 

nacionalidade moçambicana, residente em Chimoio, Província de Manica, 

com recurso ao sistema de videoconferência instalado neste Espaço. 

O mestrando está matriculado no Programa de Pós-Graduação da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), cuja 

dissertação esteve subordinada ao tema:  

"Aspectos epidemiológicos da tuberculose e dos serviços de atendimento à 

pessoa com tuberculose no Município de Chimoio, 2018-2019", orientado 

pela Prof. Dra Ana Paula Sayuri Sato.  

Os membros do júri (banca) foram: Prof. Dr Eliseu Alves Waldman e 

Prof. Dra Edlaine Faria De Moura Villela, por videoconferência; e Prof. Dra 

Érika Rossetto, presencialmente. 

Esta foi mais uma ação de apoio do Espaço CPLP em favor de outro domínio 

de cooperação da CPLP. 

Foto de ocasião alusiva a defesa de dissertação 

Panfleto da palestra online 

CAE/CPLP apoia defesa de dissertação 

“Estratégia: pesquisar, estudar e 
difundir!”  

No dia 20 de agosto de 2021, a TV Escola exibiu mais uma edição do Programa 

"Brasil 200", no qual o Diretor do CAE/CPLP, Capitão de Mar e Guerra Francisco 

Evandro Rodrigues Camelo, foi entrevistado pelo jornalista e apresentador Francisco 

Câmpera, no âmbito das comemorações dos 25 anos de criação da CPLP. 

A TV Escola é um canal de televisão da Associação de Comunicação 

Educativa Roquette Pinto (ACERP), entidade sem fins lucrativos de Direito Privado, 

que completará um século em 2022. A Roquette Pinto trabalha pela melhoria da 

educação no Brasil, cuja missão, durante todos esses anos, tem sido “Comunicar para 

educar”.  

A entrevista pode ser revista no canal do CAE no Youtube, na seguinte URL: 

 https://youtu.be/2fQy7NbccFY 

No dia 30 de agosto de 2021, o CAE/CPLP, através do Espaço CPLP, 

apoiou a defesa da dissertação do Senhor Paulo Carlos Inglês Torcida, de 

nacionalidade moçambicana, residente em Chimoio, Província de Manica, 

com recurso ao sistema de videoconferência instalado neste Espaço. 

O mestrando está matriculado no Programa de Pós-Graduação da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), cuja 

dissertação esteve subordinada ao tema:  

"Aspectos epidemiológicos da tuberculose e dos serviços de atendimento à 

pessoa com tuberculose no Município de Chimoio, 2018-2019", orientado 

pela Prof. Dra Ana Paula Sayuri Sato.  

Os membros do júri (banca) foram: Prof. Dr Eliseu Alves Waldman e 

Prof. Dra Edlaine Faria De Moura Villela, por videoconferência; e Prof. Dra 

Érika Rossetto, presencialmente. 

Esta foi mais uma ação de apoio do Espaço CPLP em favor de outro domínio 

de cooperação da CPLP. 

Foto de ocasião da formação pelo ESINT 

de ensino, bibliotecas e outras organizações congêneres nacionais e 

estrangeiras, promovendo a elaboração de planos, estudos e pesquisas. 

https://youtu.be/%20EKxAAq6cy8
https://www.facebook.com/erika.rossetto.5?__cft__%5b0%5d=AZXrnVfC2_14meOJAtxqf74vloqHFgmcv2x-xW8I36NK-DVLhN780FuGAR6yva_HKNpWf4tI25pzun1-h2H2abyx6wYT3ZfC5vguDVwasdTvCKJQ0ljt3iuQX7TipzQkWLK4zoIN6LD5x6kxviGlNfwG&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2fQy7NbccFY%3Ffbclid%3DIwAR26ow9wsKmybvMZ05wL4o9F0u0OZBPlZPFo2hwkHnfF7VetBCH6bNmFeck&h=AT3qwaXx0geX5D_x-mY7_qqM5BeinOgf_uQyGnFd00YZx23_259sQumW_MBmnYKENEuyozWPVwxWwbckUlMT5mbg-u2Q5yoNKehm70Dw32WytGiE-JfF
https://www.facebook.com/erika.rossetto.5?__cft__%5b0%5d=AZXrnVfC2_14meOJAtxqf74vloqHFgmcv2x-xW8I36NK-DVLhN780FuGAR6yva_HKNpWf4tI25pzun1-h2H2abyx6wYT3ZfC5vguDVwasdTvCKJQ0ljt3iuQX7TipzQkWLK4zoIN6LD5x6kxviGlNfwG&__tn__=-%5dK-R
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No dia 09 de setembro de 2021, foi realizada a inauguração do 

primeiro "Espaço CPLP", dentro das instalações do CAE/CPLP, em 

Maputo - Moçambique.  

A cerimónia contou com a participação de várias entidades, 

nomeadamente: o Exmo. Sr. José João Manuel “Jota”, Embaixador de 

Angola em Moçambique, o Exmo. Sr. Carlos Alfonso Iglesias Puente, 

Embaixador do Brasil em Moçambique, Exmo. Sr. Francisco Vital 

Ornai, Encarregado de Negócios da Em baixada de T imor-Leste em 

Moçambique, Sra. Maria Izabel Luís Francisco, Diretora Nacional 

Adjunta da Política de Defesa do Ministério da Defesa Nacional de 

Moçambique, Adidos de Defesa do Brasil e Portugal, diplomatas, 

representantes da sociedade civil, colaboradores do CAE e profissionais 

da imprensa. 

O “Espaço CPLP” é um espaço multidisciplinar, em torno dos 

objetivos da CPLP, em especial ao que prevê a cooperação em todos os 

domínios, permitindo a reflexão de temas transversais às componentes 

2º Ciclo de Palestras do CAE/CPLP – 2021 

Foto de ocasião alusiva a inauguração do "Espaço CPLP" 

Inauguração do primeiro "Espaço CPLP" 

Foto de ocasião alusiva a palestra 

Foto de ocasião alusiva ao CEA21 

de cooperação e reuniões de seus integrantes. 

Revejam a cerimônia de inauguração e a reportagem da 

Televisão de Moçambique (TVM), no canal do CAE no 

Youtube, pelas seguintes URLs: Cerimônia:  

https://youtu.be/-jgor7PfGVA  

Reportagem da TVM: 

https://youtu.be/jOin GIMjLxc 

No dia 16 de setembro de 2021, foi realizada a segunda preleção 

planejada para o 2º Ciclo de Palestras do CAE/CPLP - 2021, subordinada ao 

tema “A Cooperação de Defesa na CPLP: Desafios e Oportunidades para o 

futuro”, cujo palestrante foi o Diretor do Centro, o CMG Francisco 

EVANDRO Ro drigues Camelo.  

A palestra ocorreu no âmbito da Conferência Internacional de igual 

tema, inserida na programação do 16º Curso de Estudos Africanos (CEA21), 

organizado pelo Instituto Universitário Militar (IUM), de Lisboa. Além da 

presença do Diretor, atuou como Moderador da citada conferência o Maj 

Humberto Francisco Mandevo MACARINGUE, Chefe do Gabinete de 

Documentação e Divulgação (GDD).  

A conferência internacional contou ainda com a participação do Dr. 

João Saldanha Serra (Portugal), Prof. Dr. Eduardo Svartman (Brasil), Valte 

Antônio de Oliveira Miranda (Angola) e Cel Armindo Alcides Garcia Sá 

Nogueira Miranda (Cabo Verde).  

A palestra do Diretor do CAE pode ser assistida no 

canal do CAE no Youtube, por intermédio da seguinte URL: 

 https://youtu.be/Ec3BH85lGrg 

No último dia 24 de setembro de 2021, os auditores da 16ª Edição do 

Curso de Estudos Africanos (CEA21), que frequentaram o curso a partir do 

"Espaço CPLP", sito nas instalações do CAE/CPLP, concluíram o referido 

curso com sucesso. O CAE/CPLP foi um dos pólos presenciais do CEA21, 

fora de Portugal, resultado de uma inédita parceria entre o Instituto 

Universitário Militar (IUM) e este Centro.  

Participaram do curso, 21 auditores provenientes deste Centro, da 

Universidade Joaquim Chissano (UJC), da Academia de Ciências Policiais de 

Moçambique (ACIPOL), do Gabinete da Presidência da República de  

Moçambique, do Ministério da Defesa Nacional de Moçambique, do Estado-

Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, do Instituto 

Superior de Estudos de Defesa de Moçambique (ISEDEF), da Academia 

Militar Samora Machel e das Embaixadas de An gola e Guiné Equatorial em 

Moçambique.  

Auditores em Maputo concluíram o CEA21 

O “Espaço CPLP” é um local multidisciplinar em 

Moçambique, em torno dos objetivos da CPLP, em 

especial ao que prevê a cooperação em todos os domínios, 

permitindo a reflexão de temas transversais às 

componentes de cooperação e reuniões de seus 

integrantes, reuniões dos Grupos CPLP, aumento da 

visibilidade da CPLP neste País, incremento da relação 

https://youtu.be/-jgor7PfGVA?fbclid=IwAR3-qzegdASsgag_2gAhwkcz4nil1MDAzyXhHNvrWpkwwJAMqoZFqEpZgnc
https://youtu.be/jOinGIMjLxc?fbclid=IwAR1wKdYyePd9iAmmJewBjQ47qjnzPCnnrx4sB5BpAmAJLP9-b1-ZvLuJ5Ak
https://youtu.be/Ec3BH85lGrg?fbclid=IwAR2E1LtJP4ZqK1rMaA-aAbVHz-TGLFFqEsd0v6rjWEa60oRScAvD_2wDJQ0
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O Ministro da Defesa Nacional da República de Moçambique, Exmo. 

Sr. Jaime Bessa Augusto Neto, fez sua primeira visita ao CAE/CPLP, no dia 08 

de outubro de 2021, tendo sido recebido pelo Diretor do CAE/CPLP, CMG 

Francisco EVANDRO Ro drigues Camelo e por toda a equipe de apoio do 

Centro. 

O Ministro da Defesa Nacional assistiu a uma palestra sobre o breve 

histórico do CAE, organização, metas alcançadas, atividades e projetos em 

andamento, além de conhecer o Espaço CPLP.  

O Ministro fez o seguinte registro no Livro de Honra do CAE/CPLP: 

“Maputo 08 de outubro 2021. 

Começo por saudar a Direção do CAE pelos sucessos alcançados, desde a sua 

criação em 1998 e com a inauguração deste Centro em 2003.  

Olhando para o trabalho desenvolvido durante este período até aqui, é 

notória a evolução e a criatividade para estabelecer atividades que vão 

dinamizar todo o trabalho que estão a levar a cabo. 

O Espaço CPLP é extraordinário e, conjugado à biblioteca que está por se 

Oficiais do CAE/CPLP são promovidos 

Foto de ocasião alusiva a visita 

Ministro da Defesa Nacional de Moçambique visita o CAE/CPLP 

Foto de ocasião alusiva a promoção 

Foto de ocasião alusiva a reunião da 
UNODOC 

concluir, vai tornar cada vez mais um espaço concorrido, 

pois há mais motivos para qualquer um que pretenda 

possa vir visitar e usufruir do conhecimento que aqui é 

produzido, sob requisição dos países membros da CPLP. 

Parabéns 

ao Diretor, ao Brasil que nos deu essa massa pensante e 

parabéns a sua dedicada equipa.  

Jaime Neto (Ministro da Defesa Nacional)" 

No dia 14 de outubro 2021, o Diretor do CAE/CPLP), Comandante Francisco EVANDRO Rodrigues 

Camelo, participou como convidado da Cerimônia de Promoção e Troca de Platinas de dois Oficiais que estão em 

Comissão Normal de Serviço no Centro.  

O evento teve lugar no Ministério da Defesa Nacional de Moçambique e foi presidido pelo Diretor-interino 

Nacional de Recursos Humanos.  

Trata-se dos Oficiais José Abílio Sitoe e Alberto Norberto Chongo, que foram promovidos à patente de 

Tenente. Os mesmos estão destacados ao CAE para exercer atividades nas áreas de pesquisa, estudo e difusão de 

conhecimentos no domínio da Estratégia.   

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e o Centro de Análise Estratégica 

da CPLP (CAE/CPLP) coorganizaram a videoconferência “CPLP Azul: os oceanos de língua 

portuguesa como elementos de desenvolvimento sustentável, segurança e defesa”, no dia 21 de 

outubro de 2021. 

O evento tinha como objetivo a divulgação do conceito da "CPLP Azul", a promoção do 

intercâmbio de conhecimentos, experiências e boas práticas relacionadas à agenda entre setores 

industriais, empresariais, de segurança e defesa, bem como da sociedade civil dos Estados-membros 

da CPLP, no âmbito dos objetivos gerais da “Estratégia da CPLP para os Oceanos”, nomeadamente 

quanto à contribuição para “uma melhor gestão e desenvolvimento sustentável dos oceanos”. 

A videoconferência pode ser revista no canal Youtube do CAE/CPLP:  

https://youtu.be/8Won3bjBKKs  

CPLP Azul: os oceanos de língua portuguesa 

Panfleto do evento com o logotipo 
criado pelo CMG Evandro 

Em parceria inédita, o CAE/CPLP apoiou o Escritório das Nações Unidas para Drogas e  

Crimes (UNODC, sigla em inglês) na condução de atividades de reunião e formação.  

De 21 a 29 de outubro de 2021, no Espaço CPLP, situado nas instalações do Centro, foi realizada a 

primeira reunião presencial da Célula de Planejamento Trilateral (TPC, sigla em inglês), estrutura 

advinda de acordo entre os governos de Moçambique, Tanzânia e África do Sul para o fomento da 

cooperação internacional nas ações contra o tráfico de drogas, e o treinamento de Conscientização do 

Domínio Marítimo (MDA, sigla em inglês) para a respectiva TPC.  

A abertura do evento contou com a presença do Exmo. Sr. Marco Teixeira, Chefe do UNODC 

em Moçambique.  

Mais informações sobre a UNODC e suas áreas temáticas, acesse: https://www.unodc.org/ 

CAE/CPLP apoia o UNODC 

https://youtu.be/8Won3bjBKKs?fbclid=IwAR0xv0zYPB49cj1YK4gxtA2iHJOBuGeD71uLA4ITnXVsx-BMjk0-ialA2Yk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1dusEDR4g4Yx1e_Optt3TUKwrQW0X1LX52Aou1SRMScwVrytMV2VpytWI&h=AT2PbdvsK1aps6SIDsbmg1DCnPYtFgFe6le_8U79PvU4m9UNqvLSnKThnDuBCGbMghtk_EqfXoLF6qHbKMvKoB1TiTF38vCkLJirh2t_DGccgsyf89mPvVskVX
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No último dia 29 de outubro, em atendimento ao pedido da 

Embaixada do Japão em Moçambique, o Exmo. Sr. Embaixador Hajime 

Kimura, visitou o CAE/CPLP, o qual se fez acompanhar do Segundo 

Secretário desta Embaixada, Sr. Satoru Seki.  

O Diretor do CAE/CPLP, CMG Francisco Evandro Rodrigues 

Camelo, fez uma apresentação, por videoconferência, na qual 

constavam uma breve história do Centro; missão, visão e objetivos; 

organização; principais atividades e publicações; Espaço CPLP; e 

projetos. 

Foto de ocasião da visita 

Visita do Embaixador do Japão ao CAE 

Fotos de ocasião  

O Japão é um Observador Associado da CPLP, 

cuja categoria foi lhe atribuída durante a X 

Conferência de Chefes de Estado e de Governo da 

CPLP, realizada em Díli, em 23 de julho de 2014. 

No dia 3 de novembro de 2021, o CAE/CPLP participou da cerimónia de 

lançamento na missão de formação militar da União Europeia em Moçambique, a qual 

contou com a presença de várias entidades, sendo de destacar os Ministros de Defesa de 

Moçambique e Portugal, o Embaixador da União Europeia (UE) em Moçambique, o Chefe 

de Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, o comandante 

da missão o Brigadeiro-general Nuno Lemos Pires, entre outras entidades.  

CAE/CPLP participa da cerimónia de lançamento da missão de formação militar da União 

Europeia em Moçambique 

No dia 26 de novembro de 2021, nas instalações do Centro de Análise Estra-

tégica da CPLP (CAE/CPLP), inaugurou-se a Biblioteca do CAE/CPLP. Aprovado 

em Conselho Consultivo, o projeto da biblioteca contou com o apoio financeiro dos 

Ministérios da Defesa Nacional de ANGOLA e PORTUGAL.  

O descerramento da placa foi realizado pelos Capitão de Mar e Guerra Paulo 

Manuel Gonçalves da Silva, Adido de Defesa junto à Embaixada de Portugal em 

Moçambique, e Senhor Dario dos Santos, Secretário da Embaixada de Angola em 

Moçambique,  

Durante a cerimônia, houve a doação de uma centena de livros pelo Instituto 

Universitário Militar (IUM) de Portugal, e de outros livros pela  Embaixada do 

Japão em Moçambique. 

Inauguração da Biblioteca do CAE/CPLP 

No dia 25 de novembro de 2021, das 14h às 18h30 (Fuso GMT +2h - 

Moçambique), o Centro de Análise Estratégica da CPLP (CAE/CPLP) conduziu 

o XXIII Seminário Internacional Político-Estratégico (SIPE), no formato híbri-

do, presencialmente no Espaço CPLP, mediante convite, e por videoconferência, 

pelo Youtube. 

O tema escolhido para o seminário foi “A Segurança Marítima no Canal 

de Moçambique: Desafios e Oportunidades para a segurança e o desenvolvimen-

to regional”. O XXIII SIPE pode ser revisto no canal do Youtube pela URL: 

https://youtu.be/W0KHcX5cMkY  

XXIII Seminário Político Estratégico 

https://youtu.be/W0KHcX5cMkY?fbclid=IwAR06WwzEkffwJhn5cB8tLfMHnFr2CkwDyLDTi2h2tc2Y6C9OudEnawbGb78
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A região da África Austral nos últimos 3 meses apresentou-

se como estável, salvo alguma preocupação em relação ao ambiente 

de levantamento social face ao regime vigente no Reino de Eswatini. 

Portanto, como primeira questão do interesse estratégico regional 

apresenta-se como sendo, a “Tendência da quebra de hegemonia 

dos partidos históricos”.  

Esta percepção surge mediante a avaliação de conjuntura, 

baseado nos dados eleitorais locais na África do Sul,  

questionamentos políticos em Países como Angola e África do Sul,  

estados com uma relevância estratégica na região.  

A este respeito, pode se aprofundar os resultados oficiais dos 

resultados das autárquicas sul -africanas, realizadas na passada 

segunda -feira, 24 de Novembro de 2021. Estes resultados revelaram 

uma queda da maioria absoluta do ANC, pela primeira vez em 27 

anos, recolhendo pouco mais de 46% dos votos, tendo o principal 

partido de oposição, Aliança Democrática, com um pouco mais de 

21% dos votos e, em terceiro lugar, estão os radicais Freedom 

Fighters (EFF) de Julius Malema cujos resultados rondam os 10% 

de votos. Este ponto pode ser uma tendência regional, se tomarmos 

em conta, a recentes manifestações em Eswatini, e as dinâmicas 

politicas em Angola, que poderão oferecer dados de análise  

concretos apos as eleições gerais que se avizinham.   

SITUAÇÃO POLÍTICO-ESTRATÉGICA DAS REGIÕES DOS ESTADOS DA CPLP  

ÁFRICA AUSTRAL 
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Situação Política 

O último dossiê da região que traz consigo grandes 

expectativas, olhando para a sua conjuntura, é a situação de Cabo 

Delgado. A este respeito, factos indicam um relativo abrandamento 

da ameaça terrorista do grupo Al Sunnah wa Jama'ah (ASWJ) e o  

avanço das forças conjuntas, o que abre a perspectiva de tendência 

estabilização de Cabo Delgado. Esta tendência de estabilização é 

fruto a conjugação de vários esforços internos (de Moçambique),  

regionais (através da Missão Militar da Comunidade para o 

Desenvolvimento da África Austral em Moçambique - SAMIM),  

apoio militar do Ruanda e internacionais (Assistência da União  

Europeia). Em termos operacionais, a conjuntura estratégica oferece 

bons cenários, factos que são materializados por várias ofensivas 

bem-sucedidas, o que sugere algumas mudanças da disposição do  

conflito, da “defesa à ofensiva”, tal como pode-se compreender no 

comunicado emitido pelo SAMIM, no dia 18 de Novembro de 2021, 

publicado pela VOA (23.11.2021):  

“As forças do SAMIM continuam a dominar e a perseguir os 

insurgentes na área operacional, e foram desalojados das suas bases 

principais ao sul do rio Messalo”. A SAMIM conclui que as suas 

acções "continuam a criar as condições necessárias para um  

regresso à vida normal na província de Cabo Delgado".  

Todavia, como a estabilização desta província é um processo 

que decorre ao mesmo tempo com o reassentamento das populações 

deslocadas de distritos afectados e possíveis voltas das populações, a 

presente análise apresenta três desafios estratégicos fundamentais, 

nomeadamente: o controlo das movimentais marítimas civis na 

região, o processo da reconstrução e o reforço da presença do 

Estado, sobretudo o controlo das fronteiras, por parte das Forças de 

Defesa e Segurança.     

Domínio Econômico 

África Austral, entre: a tendência da quebra de hegemonia dos 

partidos históricos; O isolamento global da região austral por 

conta da nova variante detectada na África do Sul e a tendência 

estabilização de Cabo Delgado.   

Tendência da Quebra de Hegemonia dos Partidos Históricos  

A segunda situação estratégica e crítica da região é a 

conjuntura provocada pelo registo da nova variante de COVID -19, 

na África do Sul, denominada por a variante Omicron do novo 

corona vírus. Este facto custou á região toda uma situação de  

isolamento global. A situação regista-se através de blo queio  

imediato da região, sob forma de cancelamentos e restrições de 

voos de e para África Austral, em vários países e regiões do 

mundo. O alegado isolamento surge em meio a criticas internas na 

África do Sul e um pouco por toda região, que encontram uma 

decisão precipitada, discriminação e isolamento do mundo e 

sobretudo decisão política, no lugar apoiar a região. Em termos 

estratégicos estas restrições maciças no mundo, recorrendo às 

consequências da variante anterior (variante Delta), abre-se a 

mesma hipótese que poderá acontecer novamente, o que significa 

que pode se esperar um impacto negativo sobre a economia dos 

países visados, devido ao colapso do turismo, e perca do valor da 

moeda local em tempo curto. 

Situação Pandémica Regional (CO VID-19) 

Isolamento Global da Região Austral  

Situação Securitária 

 Tendência de estabilização de Cabo Delgado 
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Este domínio é marcado pela recessão económica dos países da 

África Central desde a eclosão da Covid-19, com efeito nos últimos 

meses vem se registando melhorias em decorrência dos esforços 

levados a cabo pelos países da região na busca de soluções para está 

problemática, verificando-se uma avaliação otimista para o crescimento 

económico, por parte de algumas instituições internacionais como é o 

caso do FMI, para os próximos anos.  

Na senda regional, há que se destacar as previsões económicas 

mundiais, div ulgadas no âmbito dos encontros anuais do FMI e do 

Banco Mundial, que apontam para um crescimento negativo em alguns 

países da CPLP, sendo que o crescimento económico de  Angola é  

estimado em 0,7% este ano, e que é a única contração nas economias 

lusófonas, que crescerão, em média, 2,5%. 

A Guiné Equatorial, com 4,1%, é a economia lusófona que 

registará uma recuperação mais acentuada, ainda que o FMI estime que 

em 2022 regresse às contrações. Enquanto São Tomé e Príncipe cresceu 

3% no ano passado, ao contrário de todas as economias lusófonas, e 

estima uma expansão de 2,1% e 2,9% para este ano e o próximo. 

Ainda neste domínio, há que referir que Angola assumiu a presidência 

da CPLP em Julho deste ano e pretende começar um novo percurso no 

âmbito da diplomacia, que se reflicta nos benefícios de toda a 

comunidade. Sendo que, as empresas dos Estados Membros e de 

Observadores Associados contam com um pavilhão institucional para a 

36ª Feira Internacional de Luanda (FILDA), a decorrer de 30 de 

Novembro a 4 de Dezembro de 2021 na Zona Económica Especial 

Por: Tenente – Bonifácio Alberto Cau 

A África Central é e continua sendo uma zona caracterizada 

por conflitos armados, com destaque para as sub-regiões dos Grandes 

Lagos e do Golfo da Guiné. Afigura -se ainda como uma região de 

interesses das grandes potências na disputa por recursos minerais e 

novas fronteiras, o que de certo modo impacta geopolítica e 

economicamente os países da CPLP que fazem parte desta região. 

Neste domínio, destaca-se o papel de Angola na resolução de 

conflito nessa região, cujo engajamento ficou evidente no comunicado à 

nação proferido pelo seu presidente, João Lourenço, designadamente: o 

mundo em que vivemos está ainda marcado por tensões entre Estados, 

conflitos armados internos, extremismo violento e rebeliões contra 

instituições legitimamente escolhidas em processos democráticos trans-

parentes.  

Um outro fenómeno preocupante são as recorrentes manifesta-

ções populares que se verificam em Angola, facto que pode influenciar 

de certa forma para uma instabilidade política. A inacção dos decisores 

políticos face a esta situação pode, de certo modo, minar o funciona-

mento normal das instituições e o processo de democracia no país. 

Domínio Político 

ÁFRICA CENTRAL 

A situação securitária da África Central afigura-se ainda 

como conflituosa e instável, em virtude de conflitos armados, 

tráfico de seres humanos, exploração ilegal de recursos minerais, 

pirataria marítima, pesca ilegal e muitos outros crimes, facto que 

preocupa a região assim como a comunidade internacional. 

Além das ameaças já identificadas nessa região, há que se 

olhar também para a importância do Atlântico Sul para os PALOP 

que são banhados deste oceano. Angola aparece aqui na visão do 

mundo como um ator securitário muito relevante, visto que a sua 

geopolítica centra-se efectivamente para o Golfo da Guiné. 

Neste contexto, Angola joga um papel muito relevante na 

resolução de conflitos para esta região, através da realização  de 

mini cimeiras que sempre decorrem em Luanda, com o propósito 

de ajudar as autoridades dos Estados da região a encontrarem 

soluções pacíficas, o que de certa forma, entravam não só o 

crescimento económico dos mesmos, como do continente no 

geral. 

Nesse todo esforço, o Presidente angolano é apontado, 

actualmente, pela comunidade internacional e a maioria dos 

líderes africanos, como a personalidade certa que, nos últimos 

anos, tem prestado um imensurável contributo na resolução de 

conflitos na região dos Grandes Lagos. Com esta contribuição, 

Angola é tida como um país de grande peso político, capaz de 

influenciar a correlação de forças e ideias políticas.  

Domínio  Securitário 

(ZEE) - Luanda -Bengo, que servirá de palco para a divulgação 

da estratégia para o crescimento económico da comunidade. Na 

mesma linha de ideia, Angola procura criar um intercâmbio 

entre a classe empresarial dos Estados membros, uma 

abordagem de estratégia para o aproveitamento dos recursos 

hídricos e trocas comerciais com vantagens reciprocas. 

Ainda neste domínio, Angola assumiu a presidência da 

CPLP em Julho deste ano e pretende começar um novo percurso 

no âmbito da diplomacia, que se reflicta nos benefícios de toda a 

comunidade. Sendo que, as empresas dos Estados Mem bros e de  

Observadores Associados contam com um pavilhão institucional 

para a 36ª Feira Internacional de Luanda (FILDA), a decorrer de 

30 de Novembro a 4 de Dezembro de 2021 na Zona Económica 

Especial (ZEE) - Luanda -Bengo, que servirá de palco para a 

divulgação da estratégia para o crescimento económico da 

comunidade. Na mesma linha de ideia, Angola procura criar um 

intercâmbio entre a classe empresarial dos Estados membros, 

uma abordagem de estratégia para o aproveitamento dos 

recursos hídricos e trocas comerciais com vantagens recíprocas. 
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Em relação a vertente securitária, há a destacar a morte de 

cinco agentes da polícia, no dia 31 de Outubro de 2021, em Burkina 

Faso, num ataque perto da fronteira com o Mali. 

O Burkina Faso tem sido alvo de ataques jihadistas desde 2015, 

principalmente nas regiões Norte e Leste próximas do Mali e do 

Níger, mas também no Sul. Este foi o quarto ataque mortal numa 

semana contra as forças de segurança que lutam contra os jihadistas 

no país da África Ocidental. 

Os ataques no Burkina Faso, frequentemente imputados a 

grupos jihadistas, afiliados ao Estado Islâmico ou à Al -Qaeda,  

mataram cerca de 2 mil pessoas e forçaram mais de 1,4 milhões a 

fugir das suas casas.  

A CEDEAO permanece convencida que apesar da integração 

regional na sua plenitude ser de sobeja importância para a 

concretização do seu mandato, a paz e a segurança regional, a 

prevenção e a gestão de conflitos, sendo a consolidação da paz, a 

democracia e boa governação os meios para alcançar esse objetivo. 

Por: Tenente – Ronaldo Atanásio Chissano  

ÁFRICA OCIDENTAL 

A nível político, a sub-região apresenta igualmente diferentes 

velocidades no que respeita à normalidade democrática. Atualmente, 

apesar de alguns países se encontrarem em situação de pós conflito e 

de existirem sucessivas crises políticas abertas, a tendência geral tem 

empurrado a região para uma dinâmica de paz (Duarte, 2015:73). No 

entanto, há a destacar o golpe militar na Guiné-Conacri, ou seja, a  

tomada do poder pelas armas por oficiais das forças especiais da 

Guiné, depondo o presidente Alpha Condé, no dia 5 de Outubro de 

2021.  

Condé estava nos meses iniciais de seu terceiro mandato 

como presidente da Guiné. No cargo desde 2010, foi o primeiro 

mandatário a ser eleito no país, após séculos como colónia francesa e 

décadas de governos ditatoriais. Apesar de ter sido reeleito em 2015 

e 2020, Condé enfrentava acusações de corrupção e de ter fraudado 

as eleições, e estava politicamente isolado. 

Não obstante, importa frisar que o líder da junta militar no 

poder na Guiné -Conacri, Mamady Doumbouya, negou que haja uma 

crise no país, assegurando ser capaz de "resolver os seus problemas" 

sozinho, sem intervenção da Comunidade dos Estados da África 

Ocidental (CEDEAO). 

A CEDEAO, confrontada com um terceiro golpe de Estado 

em um ano, após o golpe no Mali, suspendeu a Guiné-Conacri das 

suas instituições e sancionou individualmente os membros da junta. 

Outro golpe não menos importante e que poderá ter repercussões 

regionais, ocorreu no Sudão, perpetrado por militares, no dia 25 de 

Outubro de 2021, os quais prenderam o primeiro-ministro interino, 

Abdallah Hamdok, e outras autoridades. Em resposta, milhares de 

pessoas saíram às ruas da capital Cartum, e a vizinha Omdurman, 

para protestar contra o golpe militar. 

Neste contexto, importa salientar que relativamente aos 

sucessivos golpes de estado em parte dos Estados membros da 

CEDEAO, a consequência mais imediata poderá ser um retrocesso 

muito significativo daqueles que foram os avanços no processo de 

transição. Conhecendo a história da Comunidade, que é marcada 

por focos de conflito e de natureza muito diversa, mas em que a 

dimensão militar esteve sempre muito presente, há uma 

consequência que não pode ser descurada que é a de se voltar a um 

regime militar de natureza bastante mais repressiva e de maior 

controlo. 

Neste domínio, é notável  que o comércio na Comunidade é 

evolucionário. Antes os laços comerciais estavam a ser evocados 

para apoiar as trocas comerciais. Atualmente, o comércio está a ser 

despertado com a dimensão de desenvolvimento com vista 

galvanizar de uma forma geral as atividades económicas na região 

de modo a ter impacto positivo no bem-estar económico dos 

cidadãos da CEDEAO.  

Nota-se ainda que, os Estados-membros estão a lidar com 

o impacto imediato da pandemia com a inflação do preço de bens 

essenciais como alimentos, não obstante, o crescimento da economia 

no geral, em termos numéricos.  

Para a CEDEAO, a importância da estabilidade política e social na 

região constituem dois fatores fundamentais para o crescimento e o 

desenvolvimento sustentáveis. 

Domínio Político 
Domínio Económico 

Domínio  Securitário  

https://www.dw.com/pt-002/como-podem-os-pa%C3%ADses-da-regi%C3%A3o-do-sahel-travar-ataques-terroristas/a-58258040
https://www.dw.com/pt-002/burkina-faso-pelo-menos-cem-mortos-no-ataque-mais-violento-desde-2015/a-57787548
https://www.dw.com/pt-002/burkina-faso-regista-milhares-de-deslocados-ap%C3%B3s-massacre/a-57825091
https://www.dw.com/pt-002/guin%C3%A9-conacri-quem-%C3%A9-mamady-doumbouya/a-59106211
https://www.dw.com/pt-002/cedeao-aplica-san%C3%A7%C3%B5es-a-l%C3%ADderes-do-golpe-na-guin%C3%A9-conacri/a-59204916
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-%C3%A1frica-deve-preparar-se-para-o-pior-diz-oms/a-52833747


 

Rua Coronel Aurélio Manave 383 – Maputo – www.caecplp.org E-mail: secretaria@caecplp.org – Telefone: +258 2108 9743  

Página 11 A no III,  Nove mbr o de 20 21 , IS S N 2 70 8 -342 X -  Nú mero  

Tenente - Alberto Chongo  EUROPA 

A situação política atual da Europa é estável, embora persistam 

e ressurjam situações que impõem desafios a estabilidade regional, 

uma vez que, países como a Polónia e a Hungria são constantes 

ameaças à solidez do projeto europeu, assim como os ciberataques, a 

desinformação e a pressão migratória se transformaram em 

persistentes tentativas de desestabilização da região e de desagregar a 

União Europeia (UE). 

A crise migratória está na eminência de se transformar em uma 

crise humanitária, uma vez que os migrantes que tentam entrar na 

Europa através da fronteira com a Bielorrússia, estão condenados a 

aguardar ao relento, com temperaturas negativas e escassez de comida.  

Assim, Bruxelas acusa a Bielorrússia de criar uma crise migratória às 

portas da Europa como antes Erdogan fez na fronteira com a Grécia, 

em vingança pelas continuadas sanções que o atingem e à cúpula do  

regime, deste modo, Bruxelas não só não vai recuar perante as 

ameaças como irá avançar com mais uma ronda de restrições. 

Enquanto os migrantes e os soldados mantêm posições na 

fronteira da Polónia com a Bielorrússia, Lukashenko aparenta 

cedências nas suas últimas comunicações, aparentando sinais de  

distinção, ainda que a União Europeia tenha avançado com mais 

sanções na segunda quinzena de Novembro de 2021.  

Os Estados Unidos da América e a Rússia apresentaram 

abertamente suas posições sobre a situação, o primeiro mostrou-se 

solidário e anunciou que irá coordenar com a UE para sancionar o 

regime de Lukashenko pelos "contínuos ataques à democracia, aos 

direitos humanos e às normas internacionais", enquanto o segundo 

além de prestar apoio as forças bielorrussas posicionadas na fronteira, 

culpa a União Europeia de provocar a crise ao reforçar a segurança na 

fronteira.  

A dependência militar europeia em relação aos EUA, e as 

ações da Rússia nas fronteiras europeias, são alguns dos desafios 

que se impõem a segurança europeia.  

A saída apressada das tropas ocidentais do Afeganistão 

colocou em evidência a dependência europeia do poder militar dos 

EUA, e também impulsionou o debate sobre a importância de uma 

estratégia europeia futura em matéria de defesa e segurança. A 

União Europeia apresentou um documento orientador denominado 

"Bússola Estratégica", que indica quatro direções em que é preciso 

avançar, nomeadamente: (i) gestão de crise; (ii) capacidades de 

defesa; (iii) resiliência e; (iv) parceria com os aliados. 

Um dos aspetos para a materialização de um dos pontos da 

"Bússola Estratégica", é a proposta de criação de uma força militar 

de resposta rápida, com cinco mil tropas, no entanto, os esforços 

para a materialização deste projeto militar europeu estão 

paralisados há anos, por causa de divergências so bre 

financiamento e implantação. Porém, há expetativas de que e os 

ministros europeus da Defesa e  dos Negócios Estrangeiros 

analisem e aprovem o documento definitivo em Março de 2022, 

pois a questão do projeto militar europeu torna-se cada vez mais 

importante com o aumento da presença de tropas russas junto as 

fronteiras europeias, com especial atenção para a fronteira da 

Ucrânia. 

Assim, a Europa volta a ser desafiada a reagir às ações da Rússia  

na fronteira com a Ucrânia, em plena crise mais a Norte, entre 

Bruxelas e a  Bielorrússia, tendo em conta que o posicionamento 

da Ucrânia é de que esta escalada militar está relacionada as outras 

crises e tensões que estão a ocorrer na Europa, como é o caso do 

uso de migrantes como arma contra a comunidade europeia e euro

-atlântica, a crise energética na Europa, as campanhas de 

desinformação e propaganda que visam mostrar divisões nos 

países europeus, sen do tudo parte de uma estratégia mais alargada 

da Rússia para atingir a Europa e criar as condições em que a 

Europa seja tentada a fazer concessões à Rússia. 

No mesmo sentido, a Organização do Tratado do Atlântico 

Norte (OTAN), considera que o reforço da presença militar russa 

na fronteira com a Ucrânia pode ser perigoso, dai a redução do 

tempo de alerta, caso a Rússia decida conduzir uma ação militar 

agressiva contra a Ucrânia. 

Domínio Político 

Domínio Econômico 

No entanto, pode se notar que durante as anteriores vagas 

da covid-19, a abertura para as soluções digitais explodiu, 

permitindo que os setores que aproveitaram a economia digital 

conseguissem contornar uma crise que serviu de trampolim para 

novas abordagens de negócio. Por isso, para a Europa, focada na 

recuperação económica, a adaptação acelerada para responder 

uma pandemia que trouxe obstáculos, mas também muitas 

oportunidades de reinvenção, é urgente. 

Domínio Securitário 

A reabertura da economia, após o fim das medidas de restrição, 

devolveu uma sensação de normalidade à população europeia e está 

também na origem de uma recuperação económica mais rápida do que o 

previsto. 

As previsões do terceiro trimestre de 2021 da Comissão Europeia 

anteveem a passagem da retoma para uma fase de expansão na zona 

Euro, com um crescimento previsto de 5% em 2021 e 4,3% no próximo 

ano. As previsões em relação à Portugal também são otimistas, prevendo

-se um crescimento de 4,5% este ano e 5,3% em 2022. No entanto, 

apesar das previsões otimistas, a crise energética que se tem registado 

com a subida dos preços de energia, e o recrudescimento da covid-19 

podem colocar em causa estas previsões e a economia europeia 

novamente de crise. 

Ensombrados pela ameaça persistente da Covid-19, vários 

governos europeus começaram a reforçar as medidas de combate à 

pandemia, perante o aumento do número de casos. Por outro lado, o 

clima de incerteza também voltou a pairar sobre diferentes setores da 

economia. 
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Por: Tenente – Alberto Norberto Chongo  

SUDESTE ASIÁTICO 

O perigo do ressurgimento de governos autoritários no sudeste 

asiático é real, e pode ter sido agravado com o surgimento da 

pandemia da covid-19, pelo que, podemos procurar entender uma 

possível correlação entre as medidas tomadas pelos governos da região 

em resposta a pandemia e a diminuição da liberdade política. 

Assim sendo, no início de 2020, especialistas fizeram previsões que 

davam conta de que alguns governos iam atuar de forma deficiente 

perante a pandemia, provocando manifestações públicas e aumentando 

as demandas por transparência. Esse parece ter sido o caso na 

Tailândia e na Indonésia, no entanto, para outros, a crise permitiria que 

os autocratas ampliassem seu poder, reprimindo a liberdade de 

expressão através da narrativa de "notícias falsas". 

De acordo com os índices anuais da Freedom House, a  

pandemia contribuiu negativamente para a repressão da democracia 

em países como Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, 

Filipinas, Sin gapura, Tailândia e Vietname, pois tiveram piores 

pontuações em 2021 em comparação com 2020. Apenas T imor-Leste 

progrediu e foi o único país do Sudeste Asiático classificado como 

"livre". O acontecimento mais óbvio (e futuras análises nos dirão o 

quanto a pandemia foi um fator motivador) foi o golpe militar em 

Myanmar e a provável descida do país para se  tornar um Estado em 

crise. 

A questão a considerar é se essa deterioração democrática 

teria acontecido sem uma pandemia global, provavelmente, mas não 

no mesmo ritmo e com resultados diferentes. Alguns estudos indicam  

que o progresso democrático do Sul e do Sudeste Asiático está 

invertido desde pelo menos o início dos anos 2010, e a covid-19 

acelerou esta reversão. Mas não parece haver uma correlação clara 

entre como um governo lidou com a pandemia e a diminuição da 

liberdade política, em outras palavras, a democracia diminuiu 

independentemente, e com pouca correlação aparente, com a maneira 

como o governo lidou com a pandemia.  

O Camboja liderou uma campanha de vacinação bem-

sucedida, com cerca de 79% da população agora totalmente vacinada. 

No entanto, o primeiro-ministro Hun Sen aumentou o alcance de seu 

partido no poder desde janeiro de 2020. A Freedom House deu ao  

Camboja uma pontuação de 24 (de 100) em 2021, contra 26 em 2019.   

O Vietname é considerado um exemplo de sucesso na gestão da 

pandemia em 2020, mas não se pode deixar de ver o surgimento do 

poder do Partido Comunista. Assim, as implicações políticas da 

pandemia nunca serão óbvias enquanto a pandemia durar.  

Domínio Político 

Domínio Económico 

Domínio Securitário 

No Domínio securitário do sudeste asiático, evidencia-se 

uma competição entre os Estados Unidos da América e a China 

pela consolidação da sua influência na região, situação que se tem 

agudizado cada vez mais por diversos motivos, com destaque para 

o atual acordo tripartido entre a Austrália, Reino Unido e EUA, 

denominado AUKUS, que visa promover um compartilhamento de 

informações mais profundo, estimulando maior integração entre 

ciência, tecnologia, bases industriais e cadeias de suprimentos 

relacionadas à segurança e defesa.  

Esta nova aliança, poderá permitir a Austrália adquirir  

tecnologia submarina movida a energia nuclear dos EUA, de modo 

a construir uma frota que poderia ser enviada para o mar do Sul da  

China ou para o estreito de Taiwan. Porém, a criação deste novo 

pacto marca uma importante mudança estratégica em relação à 

Austrália, que há muito tenta equilibrar seus laços de segurança 

com os EUA e suas relações econômicas com a China. Por sua vez, 

a China reagiu negativamente a este projeto, e denunciou o AUKUS 

como resultado de “cliques motivados por questões raciais e 

geopolíticas”, acrescentando de igual modo que a Austrália “sempre 

esteve buscando amigos no Ocidente em vez de no Oriente”. 

Até agora, as reações ao AUKUS têm sido bastante 

polarizadas no sudeste da Ásia. Entre os dez membros da ASEAN,  

Sin gapura e as Filipinas reagiram positivamente ao acordo de 

segurança trilateral, enquanto que a Indonésia e a Malásia 

expressaram preocupações sobre uma possível corrida armamentista 

na região. O Vietname, que tem sido o Estado mais crítico ante as 

reivindicações de Pequim no mar do Sul da  China, se mostra 

cauteloso, dizendo preferir manter o controlo da situação e, ao 

mesmo tempo, exortar todos os países a garantir a paz, estabilidade,  

cooperação e desenvolvimento na região. 

A China pode aproveitar esta oportunidade para dissipar os 

receios de que possa retaliar contra qualquer um dos três países 

(AUKUS) ou países que demonstrem seu apoio ao pacto de defesa, 

e afirmar seu compromisso com a paz e estabilidade da região, pois 

é quase certo que o AUKUS foi motivado pelo aumento do poder 

militar e da assertividade da PE da China. Assim, a China pode usar  

o seu poder económico para garantir que seus vizinhos do sudeste 

asiático não seguem o exemplo da Austrália, o que comprometeria 

as suas aspirações na região. 

Os países do Sudeste Asiático visa as férias de fim de ano 

para recuperar as economias após longos períodos de 

confinamento. Assim, estão a tomar medidas cautelosas para 

reabrir as suas fronteiras para turistas com prova de vacinação 

contra covid-19 que se juntam aos estudantes, viajantes de negócios 

e residentes que regressam à região. 

As tentativas anteriores de formar bolhas de viagem entre 

países dentro e fora da região foram desmanteladas após um 

aumento das infeções por coronavírus da variante Delta, em Julho, 

ter empurrado os sistemas de saúde para a beira do esgotamento, 

forçando as fronteiras a fecharem-se mais uma vez para impedir 
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que o vírus mortal se propagasse. À medida que os países reportam 

menores contagens de casos e taxas de hospitalização devido ao 

aumento da vacinação nos últimos meses, os governos estão quase 

simultaneamente, mas cuidadosamente, a aliviar as regras de 

bloqueio. Muitos estão a deslocar a sua atenção para as viagens de 

pessoas vacinadas sem necessidade de quarentena, na esperança de 

reanimar as suas economias afetadas pelo covid-19. 

Antes da pandemia, as viagens e o turismo contribuíram 

com pouco mais de 380 mil milhões de dólares ou 12% do PIB 

coletivo no Sudeste Asiático, de acordo com estimativas do World 

Travel and Tourism Council. Bloqueios prolongados poderiam fazer 

com que a região perdesse até 8,4% do seu PIB em 2021, uma vez 

que, segundo a Conferência das Nações Unidas so bre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD), em um relatório publicado em 

Junho, prevê que as despesas turísticas de entrada no sudeste 

asiático desçam 82% este ano. 

Todos os países da região esperam que, desta vez, se possa 

sustentar a reabertura das fronteiras. Países como Singapura, 

Camboja e Malásia, que têm entre as taxas mais elevadas de  

vacinação a nível mundial, começaram a administrar injeções de 

reforço para grupos de alto risco, na esperança de reduzir as 

hipóteses de doenças graves por causa da doença. No entanto, em 

todo o resto da região, as taxas de vacinação continuam baixas, 

com o Vietname, o Laos e a Indonésia e as Filipinas, dois dos 

países mais populosos do Sudeste Asiático, todos com taxas de 

vacinação inferiores a 40%. 

Com medidas de formação e de emergência em vigor, os 

países só podem esperar que tenham feito o suficiente para se 

prepararem quando a próxima vaga chegar, tendo em conta as 

tendências de uma nova onda nos EUA e na Europa, mas por 

agora, com a atual situação das economias do Sudeste Asiático, a 

região tem de optar por reabrir. 

AMÉRICA DO SUL 

Esta região foi ao longo de todo ano, ou mesmo nos últimos 

anos associada a  crise politicas, económicas e sociais, como a crise na 

Venezuela, manifestações no Chile, insegurança na Colômbia. Hoje a 

região tende apresentar uma normalidade, pelo menos das situações 

supracitadas, salvo a crise emigratória que se regista nas fronteiras 

entre a Bolívia e o Chile. Mas o facto saliente e importante para a 

estabilidade política da região é a “ forte agenda eleitoral regional”. 

O mês de Novembro foi dedicado as eleições legislativas e 

regionais um pouco pelos países da região, com destaque da 

Argentina, Chile, Honduras, Nicarágua e Venezuela. Estes sufrágios 

regionais podem significar instabilidade governativa ou não, ou 

estabilidade nacional para o caso da Venezuela e até que ponto isso 

coloca em jogo o mapa político da região? 

Analisando os possíveis cenários que os resultados destas 

eleições oferecem, destacam-se as eleições legislativas na Argentina e 

as eleições regionais na Venezuela. Primeiro, o caso da Argentina as 

eleições de 14 de Novembro poderá ter um impacto crucial negativo 

na presidência de Alberto Fernández. Se por um lado, se considera os 

resultados das primárias realizadas em Setembro, como sendo uma 

catástrofe para o governo vigente, pois teve derrota em 18 dos 24 

distritos do país. Por outro lado, o resultado na eleição definitiva 

sentenciou a dificuldade governativa do Governo do peronista Alberto 

Fernández, visto que o governo perdeu a maioria no Senado (e seu 

próprio quórum), deixando assim de ser a bancada maior na Câmara 

dos Deputados, por conseguinte, a oposição na Câmara dos 

Deputados tem condições legais de exigir a presidência da Casa.  

Situação Política: forte agenda eleitoral regional 

Tenente - José  Abílio Sitoe 

Em relação às eleições regionais na Venezuela, ocorridos em 

21 de Novembro, os seus resultados apresentam várias 

possibilidades e significados estratégicos, dentre vários cenários 

pode-se analisar o possível reforço da legitimidade do actual regime 

e o fim da crise política. 

Olhando para o actual ambiente do país, marcado pela 

reaproximar da comunidade internacional na mediação da crise 

política, a participação de candidatos da oposição e a presença de 

fiscais europeus, um processo eleitoral no qual, candidatos 

regionais, ligados ao presidente Nicolás Maduro, conquistaram 20 

dos 23 governos estaduais da Venezuela pode significar a  

hegemonia em seus redutos tradicionais, e se considerarmos que o  

regime de Maduro ainda amealhou três estados que, antes, estavam 

nas mãos da oposição, isto pode significar e legitimidade política do  

regime. Por fim, no diz respeito aos possíveis cenários que os 

resultados destas eleições ditam, relançam o regime do Maduro e 

deixam uma enorme expectativa sobre desenrolar da crise política e 

social sem precedentes que assola este país latino-americano. 

O Brasil tem vindo nos últimos anos fortificando as suas 

parceria estratégicas com os países africanos, sobretudo os países 

africanos de língua oficial portuguesa, tanto no quadro da 

cooperação no domínio da Defesa da CPLP, assim como, no 

âmbito da Zona de Paz, Cooperação do Atlântico Sul 

(ZOPACAS).  

Seja, qual for a perspectiva, o facto é, ao nível do Atlântico 

Sul o Brasil tem-se evidenciado na busca de parecerias estratégicas 

Situação Estratégica:  

Consolidação da Cooperação Estratégica do Brasil e São 
Tomé e Príncipe 

América do Sul apresenta uma situação geopolítica marcada 

por uma forte agenda eleitoral regional e a consolidação da 

cooperação estratégica do Brasil e São Tomé e Príncipe. 
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que configuram a disposição geopolítica na região o que aumenta 

o seu papel no próprio subsistema regional do Atlântico Sul, o que 

pode permitir este país aspirar melhor a liderança regional 

incontestável. As parcerias estratégicas em referência, é com a 

Namíbia, Angola e São Tomé e Príncipe.  

Para o caso do São Tomé e Príncipe, os dois países transatlânticos 

firmaram um Acordo de Cooperação no Domínio da Defesa, em 

10 de Novembro de 2010. Este acordo foi aprovado pelo 

congresso em 2018, e actualmente vem sendo consolidado a sua 

implementação, facto materializado com o apoio na edificação de 

capacidades e formação da Guarda Costeira santomense, em 

Novembro de 2021.  

Segundo a Comissão Legislativa brasileira, a adopção do 

acordo tem por objectivo promover a cooperação em assuntos de 

Defesa, especialmente nas áreas de planeamento, pesquisa e  

desenvolvimento, apoio logístico e aquisição de produtos e serviços; 

intercâmbio de tecnologia militar com visitas recíprocas de cientistas 

e técnicos; intercâmbio de experiências e conhecimentos em áreas 

como busca e salvamento; educação e treinamento militar; e ajuda 

humanitária.  

Esta parceria tem um elevado grau estratégico porque, por um 

lado, atende aos interesses o Brasil no âmbito do seu entorno 

estratégico, como o apoio logístico dos navios brasileiros na região, 

por outro lado, permite a edificação das capacidades de defesa 

santomense, assim como o aprofundamento das relações históricas 

no âmbito da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).  
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África Austral 

Leia no link: https://www.rfi.fr/pt/programas/convidado/20211105-os-

resultados-das-aut%C3%A1rquicas-com-valor-de-bar%C3%B3metro-

pol%C3%ADtico-na-%C3%A1frica -do -sul. Consultado em Novembro 

de 2021. 

Leia no link: https://www.dw.com/pt-br/%C3%A1frica-do-sul-teme-

mais-isolamento-do-que-variante/a-59960974. Consultado em Novembro 

de 2021. 

África Central 

https://www.rfi.fr/pt/angola/20210916-rca-no-centro-dos-debates-em-

luanda, Consultada em 07 de Outubro de 2021; 

https://www.jornaldeangola.ao/ao/noticias/incansavel-na-resolucao-dos-

conflitos-regionais/, Consultada em 13 de Outubro de 2021 

https://www.jornaldeangola.ao/ao/noticias/integra-do-discur so-do-pr-

sobre-estado-da-nacao-2-2/, consultado em 19 de Outubro de 2021 

https://www.dw.com/pt-002/fmi-prev%C3%AA-crescimento-nas-

economias-lus%C3%B3fonas-mas-angola-fica-no-vermelho/a-

59483634, Consultado em 02 de Novembro de 2021 

https://www.jornaldeangola.ao/ao/noticias/cplp-com-pavilhao-exclusivo -

na-filda/, Consultado em 09 de Novembro de 2021 

África Ocidental 

A Problemática da Integração Regional na África Ocidental e o Caso de 

Cabo Verde - Dissertação Tese de Mestrado em Ciência Política e 

Relações Internacionais: Disponível em https://run.unl.pt/

bitstream/10362/19583/1/Tese%20Stephanie%20Duarte_julho2015.pdf 
 

https://www.opovo.com.br/noticias/mundo/2021/09/06/guine-militares-

prendem-presidente-e-anunciam-golpe-de -estado.html 
 

https://www.dw.com/pt-002/guin%C3%A9 -conacri-l%C3%ADder -da-

junta-militar-nega-crise-e-afasta-interven%C3%A7%C3%A3o-da-

cedeao/a-59825335 
 

https://www.rfi.fr/pt/%C3%A1frica/20211025-golpe-de -estado-no-sud%

C3%A3o-pode-levar-a-um -retrocesso-muito-significativo 
 

https://www.ecowas.int/setores-da -cedeao/comercio/?lang=pt-pt 
 

https://www.dw.com/pt-002/cinco-pol%C3%ADcias-do-burkina-faso-

mortos-em-novo-ataque-perto-do-mali/a-59678868  

 

América do Sul 

Leia no link: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/11/23/Como

-governo-e-oposi%C3%A7%C3%A3o-veem-o-resultado-da-elei%C3%

A7%C3%A3o-na-Venezuela. Consultado em Novembro de 

2021.  

Leia no link: https://www2.camara.leg.br/atividade -legislativa/

comissoes/comissoes-permanentes/credn/noticias/acordo-em-

defesa -brasil-sao-tome-e-principe-e-aprovado-na-credn. Consul-

tado em Novembro de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFEJsQrZDK0. Consultado 

em Novembro de 2021 

Europa 

Fonte: https://pt.euronews.com/2021/11/11/crise-humanitaria-

esta-iminente-mas-uniao-europeia-e-bielorrussia -limitam-se -a-

trocar-acus. Acesso em 15 de Novembro de 2021. 
 

https://www.dn.pt/internacional/sinais-de-distensao-mas-ue -

avanca-com-mais-sancoes-a-bielorrussia -14320613.html. Aces-

so em 15 de Novembro de 2021. 
 

https://www.publico.pt/2021/11/12/mundo/editorial/europa-face

-muro-1984569. Acesso em 15 de Novembro de 2021. 

 

Fonte: https://pt.euronews.com/2021/11/15/bussola-estrategica-

para-a-uniao-europeia. Acesso em 19 de Novembro de 2021. 
 

https://pt.euronews.com/2021/11/15/presenca-de-tropas-russas-

junto-a-fronteira-da-ucrania -preocupa-nato. Acesso em 19 de 

Novembro de 2021. 
 

Fonte: https://pt.euronews.com/2021/11/17/covid-19-clima-de-

incerteza-atormenta-diferentes-setores. Acesso em 18 de No-

vembro de 2021.  
 

https://pt.euronews.com/2021/11/11/comissao-europeia-reve-

previsoes-de -crescimento-economico-em-alta. Acesso em 18 de 

Novembro de 2021.  

 

Sudeste Asiático 

https://thediplomat.com/2021/11/did-covid-19-strengthen-

authoritarianism-in-southeast-asia/. Acesso em 16 de Novembro 

de 2021. 
 

Fonte: https://br.sputniknews.com/20211117/australia-aukus-

promove-tecnologias-de-ciberdefesa -para-combater-dominio-de -

rivais-estrategicos-19788910.html. Acesso em 22 de Novembro 

de 2021. 
 

https://defesa.com.br/china-busca-apoio-no-sudeste-asiatico-para

-conter-pressao-de -aukus/. Acesso em 22 de Novembro de 2021. 
 

Fonte: https://thediplomat.com/2021/11/across-southeast-asia-

countries-reopen-borders-in-t ime-for-holidays/. Acesso em 19 

de Novembro de 2021. 
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