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PREFÁCIO 

No dia 28 de novembro de 2021, o Centro de Análise Estratégica da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CAE/CPLP) completou 

dezoito anos de inauguração. Comparando-o com uma pessoa, 

poderíamos dizer que o CAE atingiu sua maioridade. Este livro busca 

descrever os principais momentos históricos neste período após a 

inauguração, chegando a esta efeméride de comemoração, que traz 

consigo celebração, responsabilidade e olhar para o futuro. Não obstante, 

também em 2021, comemorou-se os vinte e cinco anos de criação da 

CPLP, no dia 17 de julho. 

Com base nos Estatuto e Regulamento do CAE, friso os três verbos da 

natureza ou da missão deste Centro que são pesquisar, estudar e difundir 

conhecimentos no domínio da Estratégia, com interesse para os objetivos 

da Comunidade. Esta trindade de tarefas são os pilares de nossa 

organização, ou seja, a descoberta de novos conhecimentos (pesquisa), a 

aquisição de conhecimentos (estudo) e dar conhecimento (difundir). Cabe 

ao Diretor, aos Núcleos Nacionais e ao Conselho Consultivo criar as 

condições necessárias para o CAE cumprir suas tarefas, com eficiência e 

eficácia.

Para chegar a esta importante idade emancipadora, contou-se com o apoio 

dos atores citados, no parágrafo anterior, mas também com o apoio de 

colaboradores moçambicanos que pelo Centro passaram, sejam para 

exercer as funções previstas, sejam para realizar estágios. Desde o início 

de minha gestão, chamo-os de “equipe vencedora do CAE”.

Hoje, posso afirmar que criamos instrumentos que permitem o 

cumprimento integral de nossa natureza. Investimos na melhoria contínua 

de nossos processos e na capacitação de nossos colaboradores. Criamos 



duas publicações que contribuem sobremaneira para a difusão de 

conhecimentos, bem como reativamos um instrumento inicial, o Grupo de 

Reflexão, próprio para atender as demandas de nossos Ministros de Defesa 

Nacional.

Ao ter a ideia de fazer este livro, pensei que sua leitura reforçará a crença de 

que a decisão dos Ministros da Defesa em criar o CAE foi muito acertada e 

grandiosa. Também, permitirá olhar para um futuro auspicioso, em razão 

do trabalho e dos instrumentos criados, convidando aos leitores a atentar 

para uma visão transversal e multidisciplinar entre os domínios de 

cooperação na CPLP, materializado pela criação do Espaço CPLP, e para o 

aprimoramento de nossa cooperação, a inaugurar uma nova fase de nossa 

história. 

Boa leitura!

CMG Francisco Evandro Rodrigues Camelo

Diretor do CAE
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INTRODUÇÃO

A criação do Centro de Análise Estratégica para os Assuntos de Defesa da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CAE/CPLP), data da 

realização da I Reunião dos Ministros de Defesa Nacional dos Países da 

CPLP, que teve lugar em Lisboa, nos dias 20 e 21 de Julho de 1998, tendo 

sido identificadas novas áreas de cooperação no quadro multilateral, tendo 

como referência o conceito de Globalização da Cooperação Técnico-

Militar. 

Esta iniciativa foi mais tarde, reafirmada durante a II Reunião dos 

Ministros da Defesa Nacional dos Estados-Membros (EM) da CPLP, na 

Cidade da Praia, em 24 e 25 de Maio de 1999, tendo sido materializada 

com a criação do CAE/CPLP com sede na cidade de Maputo, 

Moçambique, e a aprovação do respetivo Estatuto, no decorrer da V 

Reunião dos Ministros da Defesa, realizada em Lisboa, em Maio de 2002 e 

do Regulamento de Funcionamento na VI Reunião de Ministro de Defesa 

da CPLP, em São Tomé, em Maio de 2003. 

Igualmente, identificou-se a necessidade de criação de Núcleos Nacionais 

em cada um dos Estados-Membros da CPLP, para a consciencialização 

coletiva da Comunidade, em matérias de interesse comum, no domínio da 

defesa.

A dinâmica verificada no CAE/CPLP comprovou a importância da revisão 

do Estatuto inicial, o que ocorreu em Brasília, em Novembro de 2010 e em 

São Tomé e Príncipe, em Maio de 2015, destacando-se a alteração do nome 

Centro de Análise Estratégica para os Assuntos de Defesa da CPLP para 

apenas Centro de Análise Estratégica da CPLP. Igual situação ocorreu com 

o Regulamento, o qual foi pré-aprovado, em Maputo, em Maio 2013, com 

a ressalva da sua entrada em vigor após a revisão do Estatuto.
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COMPONENTE DE DEFESA DA CPLP

O cenário internacional no período da Guerra-Fria pronunciou que, se por 

um lado, diminuíram significativamente os conflitos entre os Estados, por 

outro, aumentaram os conflitos dentro dos Estados. Esta característica 

inovadora da multiplicação dos conflitos intraestatais e regionalizados, 

induziu as organizações a consolidarem a cooperação no domínio da 

defesa e da segurança. Conceitos como segurança coletiva, apontavam 

para uma partilha de responsabilidades entre os Estados e as Organizações 

no âmbito da segurança e da defesa. Este aspeto transportou para o Sistema 

Político Internacional e para as Organizações (Internacionais ou 

Regionais), novos desafios e inovadoras formas de encarar esta 

geoestratégica interdependência.

A CPLP não tinha inicialmente na sua matriz fundacional a vertente da 

Defesa, como espelha a Declaração Constitutiva da Organização e os seus 

Estatutos originais, onde não há uma única referência às questões da 

Defesa, nem mesmo da Segurança, traduzindo dessa forma a intenção dos 

fundadores de manter a Organização apartada das dinâmicas conflituais 

que ainda existiam nalguns países da comunidade em meados da década da 

90, aquando da sua fundação.

Contudo, depressa se percebeu que a cooperação no domínio da defesa 

trazia mais-valias para a Organização, pelo que, paulatinamente, foi-se 

institucionalizando a cooperação em matéria de defesa, alterando os 

documentos estruturantes e elaborando protocolos, mas, acima de tudo, 

pondo em prática todo um conjunto de iniciativas que materializavam uma 

cooperação dinâmica, com enorme potencial e vantagens para os países da 

CPLP numa área tão importante como a Defesa, principalmente em tempos 

conturbados, caraterizados pela insegurança global, com ameaças difusas 

e riscos potencialmente catastróficos.
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A vertente da cooperação da nova dimensão de defesa surge ao âmbito da 

política externa dos (na altura) sete Estados-membros da organização, 

representando uma tentativa de concertar posições e de alinhar estratégias 

e dando corpo a um dos seus principais objetivos, o reforço da cooperação 

e da concertação político-diplomática. O vínculo à cooperação na área da 

Defesa ficou mais forte após 1998, quando em Portugal se realizou, a 1ª 

Reunião de Ministros da Defesa da CPLP, onde estabelecem as primeiras 

linhas orientadoras da futura vertente de cooperação na área da Defesa da 

CPLP, e foram identificadas novas áreas de cooperação passíveis de 

multilateralização, como a participação em operações humanitárias e de 

manutenção de paz, o ensino militar, os encontros de medicina militar, os 

jogos desportivos militares e a criação de um Centro de Análise Estratégica 

para Assuntos de Defesa da CPLP. Após a 4ª Conferência de Chefes de 

Estado e de Governo, realizada em Brasília em 2002, a cooperação na área 

da Defesa e da Segurança, passou a constar nos Estatutos da Comunidade e 

as reuniões de Ministros da Defesa passaram a realizar-se no quadro das 

outras reuniões ministeriais sectoriais estatutariamente consignadas.

É também neste sentido que em 1999 os Chefes de Estado-Maior General 

das Forças Armadas (CEMGFA) da CPLP, reunindo-se pela primeira vez, 

reconhecem as vantagens da multilateralização, e propõem a criação de um 

Secretariado Permanente para os Assuntos de Defesa (SPAD) tendo em 

vista o incremento dos contactos regulares neste domínio. Em maio de 

1999 estas iniciativas do Ministros da Defesa e dos Chefes de Estado-

Maior General são incorporadas no Acordo sobre a Globalização da 

Cooperação Técnico-Militar, dando-se assim os primeiros passos na 

institucionalização da cooperação multilateral no domínio da Defesa da 

CPLP. 

Em outubro de 2000, traduzindo uma intenção de uma eventual 

participação em operações humanitárias e de manutenção de paz, realiza-
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se em Lamego o primeiro exercício da série FELINO tendo como objetivo 

a preparação de uma Força de Tarefa Conjunta e Combinada (FTCC), no 

âmbito da CPLP, para atingir, manter e otimizar a capacidade de 

intervenção em missões de Apoio à Paz e Ajuda Humanitária.

Em 2002, na Reunião de Ministros da Defesa, é aprovado o estatuto do 

CAE/CPLP, corporizando dessa forma a criação de um importante órgão 

da CPLP vocacionado para a realização de pesquisa, estudos e 

consciencialização coletiva, em matérias de interesse comum, no domínio 

da Defesa. 

Em 2003 é lançado o primeiro Programa Integrado de Intercâmbio no 

domínio da Formação Militar, com disponibilização de 856 vagas em 

cursos e estágios de formação militar em Angola, Moçambique, Brasil e 

Portugal, e é mandatado o SPAD para a elaboração de um projeto de 

protocolo que enquadrasse todas as iniciativas de cooperação no domínio 

da defesa. Eram os primeiros passos para elaboração de um protocolo 

alargado em matéria de defesa da CPLP e que se justificava pela 

quantidade e dinâmica das atividades de cooperação no setor.

Em 2004, em face dos desenvolvimentos associados ao terrorismo, é 

acordada a necessidade do aprofundamento da troca de informação 

estratégica que permita fazer face aos novos riscos e ameaças e analisada, 

de forma aprofundada, a possibilidade de multilateralizar a fiscalização e 

vigilância marítima.

Em 2006, é finalmente aprovado o Protocolo de Cooperação no Domínio 

da Defesa, institucionalizando áreas e domínios de cooperação técnico-

militar que até então não estavam, como é o caso da troca de informação 

estratégica e a procura de sinergias para o reforço do controlo e fiscalização 

das águas territoriais e ZEE. No quadro do objetivo global da promoção e 

facilitação da cooperação entre os Estados-Membros no domínio da 
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Defesa são definidos como objetivos específicos: a) criação de uma 

plataforma comum de partilha de conhecimentos em matéria de Defesa e 

Militar; b) promoção de uma política comum de cooperação nas esferas da 

Defesa e Militar; c) Contributo para o desenvolvimento das capacidades 

internas com vista ao fortalecimento das Forças Armadas dos países da 

CPLP. É o acordo que ainda se encontra em vigor e que tem contribuído 

para que a multilateralização da cooperação no domínio da Defesa se 

traduza num incremento e diversidade das atividades de cooperação, em 

que seguramente este seminário é um bom exemplo.

Desde 2006 até ao presente foram mantidas e melhoradas diversas 

atividades de cooperação, mas também criadas novas áreas, como a 

Conferência das Marinhas, os Encontros e o Fórum de Especialistas de 

Saúde Militar, o Colégio de Defesa, e a Resposta Conjunta da CPLP a 

catástrofes naturais, refletindo uma atitude proativa e dinâmica.

A cooperação na CPLP, no domínio da defesa, tem um elevado potencial. 

Tradicionalmente, a cooperação multilateral neste domínio é uma 

atividade que cumpre eficazmente os seus objetivos. De entre as diversas 

razões para este facto realça-se a forma organizada e disciplinada como os 

militares desempenham normalmente as suas tarefas e se empenham no 

cumprimento das missões de formação ou operacionais que lhe são 

atribuídas. 

Estas tarefas têm sido desenvolvidas num quadro de sã camaradagem e 

trabalho em equipa, entre profissionais de um ou mais países, em um 

ambiente cultural com muitos traços comuns, de onde se destaca a língua 

portuguesa. Este é um importante ativo estratégico que está na base da 

identidade de defesa da CPLP e que interessa salvaguardar e incentivar. O 

sucesso das diversas iniciativas neste domínio, já realizadas ou em curso, 

demonstram bem o enorme potencial deste ativo, contribuindo para que o 

setor da defesa seja um exemplo para a cooperação noutros domínios.
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Os países da CPLP, no domínio da defesa, têm capacidades muito diversas 

e em patamares de desenvolvimento diferentes. Neste quadro, é possível 

identificar diversas vantagens na multilateralização da cooperação, das 

que se realçam, a possibilidade de criação de sinergias, o desenvolvimento 

partilhado de capacidades, e a oportunidade económica, a qual advém da 

possibilidade de negócios com mais do que um país. Além disso, como 

alguns dos desafios e ameaças identificados são comuns à grande maioria 

dos Estados-membros, importa adotar estratégias de cooperação 

internacional nos domínios da defesa, assentes na superação de desafios 

complexos.

O relacionamento de cada um dos países da CPLP com as organizações 

regionais onde está inserido é um fator importante na identidade de defesa 

da CPLP. Este relacionamento deve ser assumido na sua plenitude, 

permitindo diversas vantagens, das que se realçam: o acompanhamento 

das diversas dinâmicas regionais; o modelo organizacional; o alargamento 

das redes de relacionamentos; a divulgação das potencialidades da CPLP 

para atuar em contextos diversos; manter e afirmar o caráter universalista 

da CPLP.

A condição ribeirinha/marítima de todos os Estados membros da CPLP 

proporciona enormes vantagens que importa maximizar. O potencial 

estratégico do mar advém, entre outros, dos recursos estratégicos aí 

existentes, da sua importância geopolítica e estratégica no atual sistema 

internacional e da sua condição de fator de conexão e de desenvolvimento. 

Contudo, este enorme potencial, para ser maximizado, tem de ser 

devidamente explorado e protegido, pelo que a componente de defesa da 

CPLP tem um importante papel a desempenha, onde o conhecimento 

situacional marítimo tem uma relevância acrescida, pois só assim se 

conseguem combater as ameaças que se materializam no ambiente 
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marítimo.

A componente de defesa da CPLP deve representar um potencial de 

dissuasão. As novas ameaças, como o crime organizado associado às redes 

de tráfico de drogas e de pessoas, ou a pirataria, podem ser mais facilmente 

mitigados se se notar a presença de uma força de segurança ou militar em 

determinada área geográfica. Neste âmbito, a realização de exercícios 

multilaterais, a partilha de informações, ou a eventual coordenação de 

atividades associadas ao controlo de espaços soberanos, configuram 

estratégias de dissuasão com elevado potencial de eficácia.

COMISSÃO INSTALADORA DO CAE/CPLP

Durante os trabalhos da III Reunião dos Ministros de Defesa Nacional da 

CPLP, aos 22 e 23 de Maio de 2000, em Luanda, Moçambique apresentou 

uma proposta de Regulamento do CAE/CPLP, tendo ainda apresentado 

um “Plano de Ação 2000” orientador dos passos necessários à 

implementação faseada do CAE/CPLP, do qual os Ministros 

recomendaram que fosse aprofundado o detalhe dos compromissos de 

cada Estado para a criação e funcionamento do Centro. Em Setembro do 

mesmo ano, foi empossada a Comissão Instaladora do CAE/CPLP, em 

Maputo, presidida inicialmente pelo Brigadeiro Armindo Nhabinde, que 

foi substituído em Outubro de 2001 pelo Brigadeiro Domingos Salazar 

Manuel.

A referida Comissão, para além do presidente, era composta pelos 

seguintes membros: Tenente – coronel David Dropane Quissico; Tenente – 

coronel Crisanto Cosme Nyusi (em memória); Capitã Arlete de Fátima 

Ferreira; Capitã Maria Natércia dos Anjos Pereira; Senhor Cândido Tomaz 

Grino; e o Senhor João Malauene.
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Foto 1 – comissão instaladora do CAE/CPLP

Com objetivo de auscultar a sensibilidade e experiência dos Estados-

Membros sobre a organização e funcionamento de uma instituição similar 

a que se pretendia criar, a Comissão Instaladora do CAE/CPLP, organizou 

e realizou a Reunião Preparatória para a constituição do CAE/CPLP, em 

Maputo, de 21 a 22 de Fevereiro de 2001. Nesta reunião estiveram 

presentes delegados provenientes de seis dos sete Estados-Membros da 

CPLP na altura, a República de Cabo Verde não se fez representar por 

motivos relacionados com a realização de eleições gerais no seu país.

Na ocasião, foi analisado e aprofundado o projeto do Estatuto do 

CAE/CPLP, que posteriormente foi objeto de estudo e análise na III e IV 

Reunião Plenária do SPAD, tendo sido aprovado pelos Ministros da 

Defesa da CPLP na V Reunião deste fórum que decorreu em Lisboa, de 27 

a 28 de Maio de 2002. Para além da aprovação do Estatuto do CAE/CPLP, 

os Ministros da Defesa da CPLP concordaram em estabelecer uma 
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contribuição anual e por país durante dois anos (2003 e 2004), com vista a 

suportar os encargos financeiros decorrentes da implementação da 

primeira fase do CAE/CPLP.

Efetivando a Ordem de Serviço 053/Gab.CEMG/2001, Série L de 8 de 

Agosto de 2001, a Comissão Instaladora do CAE/CPLP recebeu do 

Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique 

(FADM), as instalações da futura sede do Centro em Outubro do mesmo 

ano. Feito o levantamento, a Comissão constatou que as mesmas careciam 

de melhoramento, tendo iniciado a primeira fase das obras de reabilitação 

a 14 de Agosto de 2002, um mês após a assinatura do contrato de prestação 

de serviços entre o Departamento de Finanças do Ministério de Defesa 

Nacional de Moçambique e o Serviço de Construções e obras das FADM.

Em Janeiro de 2003, a Comissão Instaladora elaborou e submeteu à VII 

Reunião do SPAD o projeto de Regulamento, documento complementar 

ao Estatuto, Os Planos de Atividades para 2003 e 2004, assim como os 

respetivos Planos de Aplicação do Fundo Especial do CAE/CPLP, para 

estudo e análise. Feitas as devidas observações aos referidos documentos, 

foram submetidos à IV Reunião de Chefes de Estado-Maior General das 

Forças Armadas (CEMGFA`s) da CPLP para apreciação e posteriormente 

à VI Reunião dos Ministros da Defesa realizada em São Tomé e Príncipe 

entre os dias 27 e 28 de Maio de 2003, onde foram aprovados. 

Ainda no primeiro semestre de 2003, a Comissão Instaladora em 

coordenação com os representantes do CAE/CPLP nos países membros, 

estabeleceu Núcleos Nacionais do CAE/CPLP nos países membros. 

Ademais, segundo o Estatuto do CAE/CPLP aprovado em 2002, o Centro 

é constituído por uma Estrutura Permanente sediada na cidade de Maputo, 

Moçambique, e por Núcleos Nacionais Permanentes nos Estados-

Membros. A Estrutura Permanente é composta por uma Direção que é 
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assegurada por um Diretor, indigitado pelo Ministério da Defesa Nacional 

de Moçambique e homologado em sede de Reunião dos MDN´s da CPLP; 

Secretariado que é um órgão de apoio administrativo à direção e 

compreende a Seção Administrativa e o Gabinete de Relações Públicas; e 

o Centro de Documentação e Divulgação que é o órgão de suporte à 

investigação, divulgação e arquivo dos estudos do CAE.

O artigo 9º do Regulamento do CAE/CPLP indica que os encargos com o 

funcionamento da Estrutura Permanente, assim como com o pessoal são 

assumidos por Moçambique, o que impôs, à partida, uma pesada 

responsabilidade ao país anfitrião. 

Desde a sua formação, a Comissão Instaladora do CAE/CPLP tem 

apresentado o nível de execução das atividades que tem desenvolvido no 

âmbito da instalação do Centro, nas diferentes reuniões da componente de 

defesa da comunidade, no entanto, foi em 2003 que a Comissão 

Instaladora apresentou seu primeiro Relatório de Atividades. 

Segundo o Relatório, o Plano de Atividade da Comissão Instaladora, 

aprovado pelos Ministros da Defesa Nacional dos Estados-Membros da 

CPLP no decorrer da VI Reunião deste fórum que teve lugar em S. Tomé e 

Príncipe, de 27 a 28 de Maio de 2003, a Comissão previa desenvolver 

atividades tais como: Instalação e entrada em funcionamento do 

equipamento informático; estabelecimento dos Núcleos Nacionais do 

CAE/CPLP nos Estados-Membros; apresentação de propostas dos temas 

para os grupos de reflexão; constituição e entrada em funcionamento do 1º 

Grupo de Reflexão; inauguração das instalações do CAE/CPLP; troca de 

informações entre a sede do CAE/CPLP com os Núcleos Nacionais e 

Grupo de Reflexão; contato e troca de informações com outros centros 

congéneres dentro e fora da CPLP; visita da direção do CAE/CPLP ao 

Centro de Estudos Estratégicos de Angola; e reciclagem do pessoal de 

informática na sede do CAE/CPLP.
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Assim sendo, destas destacam-se como atividades realizadas, o processo 

de instalação e testes do equipamento informático que foi efetuado pela 

empresa Value 4 U, permitindo a comunicação com os Núcleos Nacionais 

e outros centros congéneres através do site público , e do www.caecplp.org

site privado ; Aprovação do tema “O Papel da extranet@caecplp.org

CPLP na Prevenção de Conflitos e Gestão de Crises Regionais” para o 1º 

Grupo de Reflexão, tendo recebido contribuições dos Núcleos Nacionais 

de Brasil, Moçambique e Portugal; Com a conclusão das obras de 

reabilitação das instalações da sede do CAE/CPLP, a Comissão 

Instaladora submeteu ao Ministério da Defesa Nacional de Moçambique, 

uma proposta do programa da cerimónia de inauguração das instalações, 

que veio a ter lugar na data prevista, 28 de Novembro de 2003 e foi 

presidida pelo então Presidente da República de Moçambique, Joaquim 

Alberto Chissano.

Foto 2 – corte da fita pelo presidente Joaquim Chissano na inauguração da sede do CAE/CPLP

http://www.caecplp.org
mailto:extranet@caecplp.org
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Assistiram ao ato solene diversas individualidades, a destacar: Ministros 

da Defesa de Moçambique, São Tomé e Príncipe, e Giné-Bissau; Vice 

Ministro da Defesa Nacional de Moçambique; Chefe e Vice-chefe do 

Estado-Maior General das FADM; Diretor Geral da Política de Defesa de 

Portugal em representação do Ministro da Defesa; Embaixadores de 

Angola e França em Moçambique; Reitor do Instituto Superior de 

Relações Internacionais (atual Universidade Joaquim Chissano); 

Comandantes dos Ramos das FADM; Oficiais das Forças Armadas dos 

Países da CPLP; e outros convidados

Foto 3 – foto de ocasião da cerimónia de inauguração da sede do CAE/CPLP

Neste sentido, inaugurada a sede do CAE/CPLP em Maputo, o próximo 

passo seria a indicação de um Diretor para o Centro e extinção da 

Comissão Instaladora, no entanto, dadas as dificuldades indicadas no 

primeiro relatório de atividades apresentado pela Comissão Instaladora, 

os Ministros da Defesa Nacional, reunidos em sua VI Reunião Ministerial, 

acordaram em manter a Comissão Instaladora em exercício até Maio de 
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2004, findo o qual a Comissão Instaladora deverá ser extinta e 

consequentemente, o país anfitrião do CAE/CPLP, Moçambique, 

apresentará em sede própria dos MDN/CPLP o Diretor ou seu nome, 

indigitado pelo Ministro da Defesa Nacional para efeitos de homologação.

No entanto, foi VIII Reunião de Ministros da Defesa Nacional da CPLP, 

realizada em Maputo, nos dias 27 e 28 de Outubro de 2005, que estes 

homologaram consensualmente a nomeação do então Presidente da 

Comissão Instaladora, Brigadeiro Domingos Salazar Manuel, como 

Diretor do CAE/CPLP.

É desta forma que se estabeleceu a primeira direção do CAE/CPLP, 

instituição consagrada pelo Protocolo de Cooperação da CPLP no 

Domínio da Defesa, assinado pelos Ministros da Defesa dos Estados-

Membros da CPLP, na Cidade da Praia, em 15 de Setembro de 2006, como 

órgão de cooperação no domínio da defesa da CPLP que visa a pesquisa, o 

estudo e a difusão de conhecimentos no domínio da estratégia, com 

interesse para os objetivos da Comunidade.

1ª DIREÇÃO - MOÇAMBIQUE (2006-2011)

2006

A homologação do Diretor do CAE/CPLP, em Outubro de 2005, marca o 

início da primeira direção do Centro, embora a comissão instaladora não 

tenha sido extinta nesta altura. No entanto, o CAE/CPLP continua em 

afirmação, e as suas atividades buscam continuamente contribuir de forma 

efetiva e positiva no domínio de defesa da CPLP.

Assim, segundo o Plano de Atividades do CAE/CPLP para 2006, aprovado 

pela VIII Reunião dos Ministros da Defesa dos Países da CPLP, realizada 

na cidade de Maputo, de 27 a 28 de Outubro de 2005, estão descritas as 

seguintes ações: seleção do tema para reflexão para 2007; apresentação 
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das  conclusões  do segundo Grupo de  Reflexão;  segundo 

seminário/conferência do CAE/CPLP; constituição e entrada em 

funcionamento do terceiro Grupo de Reflexão; realização de mesas 

redondas; visita da direção do CAE/CPLP aos Centros congéneres; 

capacitação do pessoal do CAE/CPLP; e trabalhos de manutenção dos 

equipamentos EXTRANET.

Em relação a seleção do tema de reflexão para 2007, materializando a 

decisão contida na Declaração final da VII Reunião de Ministros da 

Defesa da CPLP, realizada em Bissau de 31 de Maio a 1 de Junho de 2004, 

referente ao estudo sobre o tema “O Caráter Multidisciplinar da Luta 

Contra o Terrorismo”, nas suas vertentes política, económica, social e 

militar, e ainda sobre as causas que o podem originar, a direção do 

CAE/CPLP orientou os Núcleos Nacionais para realizar o referido estudo. 

Volvidos doze meses de trabalho, os Núcleos Nacionais do CAE/CPLP de 

Angola, Brasil, Moçambique e Portugal, submeteram à direção deste 

órgão em 2005 os seus trabalhos de reflexão.

Sobre a apresentação das conclusões do segundo Grupo de Reflexão, a 

direção do CAE/CPLP, apresentou no decurso da 13ª Reunião Plenária do 

SPAD, realizada em Lisboa de 8 a 9 de Março de 2006, a primeira versão 

do texto das conclusões finais dos trabalhos de reflexão dos Núcleos 

Nacionais relativa ao tema “O Caráter Multidisciplinar da Luta Contra o 

Terrorismo”. Tendo em conta a importância e a atualidade do tema em 

reflexão, a 13ª Reunião Plenária do SPAD recomendou ao Centro para que 

as conclusões preliminares apresentadas fossem melhoradas de modo a se 

obter um texto mais sólido e objetivo, assim, este assunto foi de novo 

objeto de análise da 14ª Reunião do SPAD.

No que concerne ao Seminário/Conferência do CAE/CPLP, para 

assegurar a recolha de subsídios de todos intervenientes, a direção do 

CAE/CPLP submeteu à Sua Excelência Coordenador do SPAD e Diretor 
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da Direção Geral da Politica de Defesa do MDN de Portugal, uma 

proposta sobre a possível realização em Lisboa, antes da 14ª Reunião do 

SPAD, do 2º Seminário dos Núcleos Nacionais do CAE/CPLP 

subordinado ao tema “Caráter Multidisciplinar da Luta Contra o 

Terrorismo”. A proposta surge como alternativa recomendável com vista a 

assegurar a participação dos restantes Núcleos Nacionais na reflexão 

sobre o tema em apreciação, sem menosprezar a incapacidade financeira 

do CAE/CPLP em acolher em Maputo, um evento desta dimensão.

Em relação a capacitação do Pessoal do CAE/CPLP, com vista a 

proporcionar o acompanhamento do desenvolvimento das novas 

tecnologias de informação e comunicações, o CAE/CPLP organizou para 

o pessoal afeto, um curso de capacitação na área de Web designer, 

Dreamweaver 8 e Paint Shop Pro X, relacionados com o desenvolvimento 

de páginas na internet e tratamento de imagens. Ademais, os trabalhos de 

manutenção dos equipamentos de EXTRANET, foram realizados com 

sucesso e a direção realizou trabalhos de reestruturação da página.

Das atividades elencadas para o ano de 2006, existem algumas que não 

foram realizadas tais como, a constituição e entrada em funcionamento do 

3º Grupo de Reflexão, bem como a realização da Mesa Redonda, devido a 

constrangimentos ligados a fraca participação dos Núcleos Nacionais nos 

trabalhos de reflexão do tema acima mencionado. Notou-se ainda a não 

realização das visitas da direção do CAE/CPLP aos Centros congéneres.

Importa referir que ao longo do ano de 2006, o CAE/CPLP enfrentou 

dificuldades relacionadas com a fraca participação dos Núcleos 

Nacionais, e financeiras, que comprometeram a execução plena do seu 

plano de atividades, resultando assim no cumprimento de 70% das 

atividades planificadas.
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2007

No ano de 2007, a Direção do CAE/CPLP procurou imprimir uma nova 

dinâmica no âmbito de suas atividades. Assim, o Centro procedeu com a 

reconfiguração da sua página privada em coordenação com a empresa 

dotCom Lda; manutenção regulamentar do sistema extranet; 

configuração do sistema de acesso à internet a alguns computadores; 

atualização dos sites público e privado na internet; concepção e 

desenvolvimento de um modelo de apresentação do site do CAE/CPLP; e 

o melhoramento e enriquecimento dos conteúdos da página pública.

No mesmo ano, o CAE/CPLP se fez representar através do seu Diretor nas 

seguintes reuniões da componente de defesa da CPLP: XV Reunião 

Plenária do SPAD, que decorreu em Lisboa, nos dias 26 e 27 de Março de 

2007; IX Reunião de Chefes de Estado-Maior General das Forças 

Armadas da CPLP em Luanda, nos dias 10 e 11 de Abril de 2007; e XVI 

Reunião do SPAD, realizada em Lisboa, de 21 a 22 de Novembro de 2007. 

O Diretor participou ainda na República Popular da China, do Seminário 

subordinado ao tema “Relações de Amizade e Cooperação Sino-África”, 

entre os dias 15 a 24 de Abril; participou em Portugal, nos dias 25 e 26 de 

Julho de 2007, da Conferência Internacional subordinada ao tema “Os 

Desafios da Segurança Internacional e a Cooperação no Âmbito da 

CPLP”, a convite da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia 

Portuguesa; e a convite da Academia Militar Marechal Samora Moisés 

Machel, em Nampula, Moçambique, a direção do CAE/CPLP se fez 

presente na cerimónia de juramento da bandeira pelos cadetes.

No ano em questão, das atividades previamente alistadas, não foi possível 

executar aquele que seria o 1º encontro entre a Direção do CAE/CPLP e os 

Núcleos Nacionais, devido a realização, no mesmo período, do II 

Seminário dos Núcleos Nacionais do CAE/CPLP subordinado ao tema 

“Caráter Multidisciplinar da Luta Contra o Terrorismo” encontro que teve 
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lugar em Lisboa, no dia 24 de Março de 2007. Conta ainda como atividade 

não realizada a visita de trabalho da Direção do CAE/CPLP ao Núcleo 

Nacional de Cabo Verde, devido a dificuldades de caráter organizacional.

No entanto, importa evidenciar que, em 2007 houve revitalização dos 

Núcleos Nacionais do CAE/CPLP no Brasil, Cabo Verde e Moçambique, 

materializando as decisões da IX Reunião dos Ministros da Defesa da 

CPLP e das orientações feitas no II Seminário dos Núcleos Nacionais do 

CAE/CPLP. No mesmo ano, o Centro acolheu visitas de Sua Excelência 

Vice Ministro da Defesa Nacional de Moçambique, e do Sr. Adido de 

defesa cessante junto à embaixada da Republica Federativa do Brasil.

Apesar das dificuldades vividas ao longo do ano de 2007, a direção do 

CAE/CPLP conseguiu cumprir com 71.43% das atividades planificadas, 

demostrando assim alguma melhoria em relação ao ano transato.

2008

No ano de 2008, destacou-se dentre as atividades previstas, a elaboração e 

apresentação de propostas de emendas ao Estatuto e Regulamento do 

CAE/CPLP. Neste sentido, em cumprimento do mandato da 16ª Reunião 

do SPAD, realizada em Lisboa, nos dias 21 e 22 de Novembro de 2007, o 

CAE/CPLP organizou o estudo do Estatuto e do Regulamento, e produziu 

um conjunto de propostas de emendas que foram apresentadas na 17ª 

Reunião do SPAD, e foram consensualmente aprovadas pelas delegações 

presentes e recomendaram o seu envio à X Reunião dos Ministros da 

Defesa. Segundo a decisão tomada na X Reunião dos Ministros da Defesa, 

este assunto devia ainda ser objeto de análise durante a realização da 18ª 

Reunião do SPAD, e serão analisadas também neste encontro, as 

propostas e pareceres dos países membros da CPLP sobre a mesma 

matéria.
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No mesmo ano, seguiram-se outras atividades previstas no plano, tais 

como, a apresentação das conclusões do 2º Grupo de Reflexão dos 

Núcleos Nacionais em sede ministerial, onde o CAE/CPLP elaborou e 

apresentou no II Seminário dos Núcleos Nacionais, as conclusões 

preliminares subordinadas ao tema “O Caráter Multidisciplinar da Luta 

Contra o Terrorismo”; reunião de balanço anual de atividades do 

CAE/CPLP, que teve lugar no dia 30 de Outubro de 2008, nas instalações 

do Centro, que contou com a apresentação de relatórios de atividades dos 

diferentes setores do CAE/CPLP, e produziu uma discussão construtiva 

que resultou em recomendações que servirão de base para a planificação 

de atividades do Centro para o ano seguinte; participação do CAE/CPLP 

através do seu Diretor na 17ª Reunião do SPAD e 10ª Reunião de 

CEMGFA´s da CPLP, onde este apresentou para apreciação, o Relatório 

Anual de Atividades e de Contas referente a 2007 e a proposta do Plano de 

Anual de Atividades e Orçamento para 2009; conceção do sistema de 

gestão bibliográfica do CAE/CPLP, onde foi concebido um software para 

gestão da base de dados da biblioteca do Centro.

Ainda no âmbito das atividades planificadas, importa referir que não foi 

possível executar na plenitude, como foi o caso da não participação do 

Diretor do CAE/CPLP na X Reunião dos Ministros da Defesa da CPLP 

que decorreu em Díli, nos dias 17 e 18 de Maio de 2008, por motivos 

financeiros. Nesta reunião foram aprovados documentos, com maior 

destaque para o tema “Visão Prospetiva das Atividades Complementares 

das Forças Armadas no Âmbito dos Países da CPLP”, a ser trabalhado 

pelos Núcleos Nacionais em 2009.

No mesmo ano, o CAE/CPLP foi honrado com as visitas de diversas 

personalidades, destacando-se os seguintes: O Ministro da Defesa de 

Portugal, Nuno Severino Teixeira; Ministro da Defesa de Moçambique, 

Filipe Jacinto Nyusi; e a delegação dos alunos da Academia Militar da 
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República Unida da Tanzânia. O Centro recebeu ainda visita de 19 utentes 

para consulta bibliográfica e 38 para a pesquisa na internet, entre estes 

destacam-se oficiais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, 

funcionários do Ministério da Defesa Nacional, estudantes do Instituto 

Superior de Relações Internacionais, Universidade Eduardo Mondlane e 

alunos da Escola Secundária Estrela Vermelha.

A avaliação sobre o grau de cumprimento da atividades planificadas, 

segundo o Relatório Anual de Atividades, mostra que ainda era necessário 

desenvolver um árduo trabalho de explicação e sensibilização sobre o 

papel dos Núcleos Nacionais no funcionamento do CAE/CPLP para que 

se possa atingir o nível necessário de execução das atividades 

planificadas.

2009

Durante a execução das suas atividades em 2009, o CAE/CPLP procurou 

responder às prioridades de atuação definidas no seu Plano de Atividades, 

que cingem-se, em desenvolver ações que assumem caráter de 

continuidade, e ações que dão relevo à necessidade de promover o 

intercâmbio e cooperação com outros centros congéneres de interesse para 

o CAE/CPLP e para os Núcleos Nacionais do CAE, fora e dentro da 

Comunidade como forma de dar maior visibilidade ao pensamento 

estratégico da CPLP.

Assim, se evidenciaram como atividade realizadas a atualização dos sites 

público e privado do CAE/CPLP na internet como forma de promover a 

divulgação das suas atividades, e no mesmo ano, o número de pessoas que 

se beneficiaram dos serviços de internet do CAE/CPLP aumentou 

significativamente, passando de 68 em 2008, para 128 em 2009; 

renovação por um período de dois anos, o domínio caecplp.org e, em 
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coordenação com a empresa Virtual Connection, substituiu Link – circuito 

dedicado alugado a Telecomunicações de Moçambique para o sistema 

wireless, aumentando assim a velocidade de tráfego interno de 64 Kpbs 

para 512 Kpbs, e o tráfego externo de 64 Kbps para 128 Kbps; ações de 

formação e capacitação em sistemas de informática dirigida à três 

membros do Centro, de forma a responder às necessidades específicas do 

CAE/CPLP, sobretudo na área de Pesquisa e Relações Públicas, em 

coordenação com a Serena Consultoria e Serviços; participação do Diretor 

do CAE/CPLP nas reuniões do SPAD, CEMGFA e dos Ministros da 

Defesa, que decorreram em Lisboa, cidade da Praia e Luanda, 

respetivamente, onde apresentou o Relatório de Atividades e de Contas 

referente ao ano de 2008 e do Plano de Atividades para o ano de 2010 para 

apreciação e aprovação pelos Ministros da Defesa;

Durante o período em referência, foram realizadas outras atividades tais 

como a participação do CAE/CPLP nas VI Jornadas de Ética no Instituto 

Maria Mãe de África; participação no Ciclo de palestras subordinadas ao 

tema “5º Encontro com História”, organizado pelo Instituto Camões; o 

CAE/CPLP recebeu em visita a delegação de estudantes do Colégio 

Nacional de Defesa da República do Quénia, acompanhada pelo 

Excelentíssimo Alto-comissário da República do Quénia em 

Moçambique; acolheu a visita de cortesia dos Adidos Militares (cessante e 

novo) da República Federativa do Brasil em Moçambique; e o Centro 

adquiriu um computador que passou a assegurar a prossecução do sistema 

de gestão da biblioteca do CAE/CPLP, concebido nos finais de 2008.

Em suma, apesar das dificuldades criadas pela envolvente externa, o Plano 

de Atividades foi cumprido quase na totalidade, devido a melhoria da 

situação financeira do Centro que resultou da resposta positiva dos países 

contribuintes, face aos constantes apelos.
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2010  

Anualmente as atividades do CAE/CPLP tem obedecido um plano de 

atividades que é aprovado no ano transato, e assim se procedeu em 2010. 

Destacaram-se neste ano as seguintes atividades: O CAE/CPLP acolheu 

nos dias 4 de Março e 17 de Setembro de 2010, as visitas de Suas 

Excelências Ministros da Defesa Nacional da República de Portugal e 

Angola, respetivamente.

Foto 4 - Mensagem do Ministro da Defesa Nacional de Portugal no livro de honra do CAE/CPLP
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Foto 5 - Mensagem do Ministro da Defesa Nacional de Angola no livro de honra do CAE/CPLP

Realizou o III Seminário do CAE/CPLP, subordinado ao tema “A 

Profissionalização das Forças Armadas, a Ética e a Profissão Militar”, nos 

dias 09 e 10 de Novembro de 2010, em Brasília. Fizeram-se presentes no 

seminário, as delegações de Núcleos Nacionais de Angola, Brasil, 
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Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Cabo Verde e 

Guiné Bissau não enviaram representantes, entretanto, entregaram os seus 

trabalhos.

No mesmo ano, a quando da Reunião dos Ministros da Defesa Nacional, 

em Brasília, foi aprovado o Estatuto do CAE/CPLP revisto, que preconiza 

no seu Artigo 12º, que Moçambique, como país que alberga a sede deste 

órgão, deixa de pagar a partir de 2011, a contribuição anual para o Fundo 

Especial.

Ainda no que concerne a revisão do Estatuto do CAE/CPLP, importa 

referir que, foi alterado o nome do Centro passando de Centro de Análise 

Estratégica para Assuntos de Defesa da CPLP, para Centro de Análise 

Estratégica da CPLP, e seu o Diretor passa a ser nomeado, por consenso, 

pelos Ministros da Defesa Nacional dos Estados-Membros da CPLP, por 

ordem alfabética dos Estados-Membros, para um mandato de dois anos, 

renovável por uma vez.

Em suma, apesar das dificuldades que este Centro enfrenta na realização 

das atividades previstas, foi possível cumprir em 71% o seu Plano Anual 

de Atividades. No sentido de superar as dificuldades referenciadas, a 

direção do CAE/CPLP propôs que o prazo de apresentação dos trabalhos 

dos Núcleos Nacionais passa a ser uma vez em dois anos.

2011

Com a revisão feita ao Estatuto do CAE/CPLP em 2010, o ano de 2011 

marcou o período de preparação para implementação das alterações feitas, 

como foi o caso da preparação da I Reunião do Conselho Consultivo do 

CAE, e a indicação do novo Diretor.

No entanto, neste período, o CAE/CPLP continuou a cumprir as suas 
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atividades previstas pelo Plano Anual, destacando-se: a apresentação das 

conclusões do 4º trabalho de reflexão dos Núcleos Nacionais do 

CAE/CPLP; 

Atualização dos sites do CAE/CPLP, que consistiu na introdução das atas 

finais das Reuniões da Componente de Defesa da CPLP que decorreram 

neste período, assim como noticias revelantes para os Estados-Membros;

Acompanhamento e análise da situação político-militar dos países da 

CPLP, feito por via de encontres semanais entre os colaboradores do CAE, 

tornando-se numa das atividades tradicionais do Centro, ganhando seu 

espaço próprio, tendo em conta a complementaridade que se faz com os 

trabalhos de reflexão dos Núcleos Nacionais. Assim, em 2011, o 

CAE/CPLP realizou 43 sessões de análise e debate semanal da situação 

político-militar em geral, e em particular dos países da CPLP.

Ainda no âmbito das atividades planificadas, importa referir que não foi 

possível as concretizar na totalidade. Neste sentido, não foi possível 

realizar a visita do Diretor do CAE/CPLP ao Núcleo Nacional de Cabo 

Verde, por questões de agenda, uma vez que, a convite do Ministro da 

Defesa Nacional de Cabo Verde, o Diretor do CAE deslocou-se em 

Novembro de 2011, a aquele pais para participar da XIII Reunião dos 

MDN/CPLP, no entanto, esta reunião teve lugar na Ilha do Sal, o que 

impossibilitou a visita ao NN de Cabo Verde na cidade da Praia.

No mesmo sentido, não foi possível levar a cabo a capacitação do pessoal 

do CAE/CPLP, prevista para este período, pois a empresa SERENA, então 

parceira do Centro na formação em matérias de informática, cancelou a 

realização do curso por motivos técnicos.  

Em suma, neste período foi possível cumprir em 71% o Plano Anual de 

Atividades, por razões ligadas a fraca participação dos Núcleos Nacionais 

nas atividades do CAE/CPLP, e financeiras.
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2ª DIREÇÃO - PORTUGAL (2012-2015)

2012

Em virtude dos trâmites relativos ao processo de candidatura e nomeação 

do novo diretor do CAE/CPLP, as atividades previstas para 2012 terão sido 

em certa medida afetadas pela expetativa da entrada em funções da nova 

direção. O diretor cessante procedeu a entrega da pasta com o documento 

de termo de entrega devidamente assinado por aquele e pelo signatário do 

relatório, contendo os documentos demonstrativos do suporte orgânico do 

CAE, dos quais se pôde extrair o Relatório da direção cessante.

Do período antes da passagem de pastas, importa destacar as seguintes 

atividades realizadas: Lançamento do IV tema de Reflexão dos Núcleos 

Nacionais “Visão Prospetiva das Atividades Complementares das Forças 

Armadas no Âmbito dos Países da CPLP”; A realização da I Reunião do 

Conselho Consultivo do CAE/CPLP, nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2012, 

em Maputo; A participação na 25ª Reunião do SPAD; A participação na 14ª 

Reunião de CEMGFA`s, realizada em Dili, Timor-Leste; A visita do 

Ministro da Defesa Nacional da República de Portugal ao CAE, em Julho 

de 2012; e a realização da cerimónia de tomada de posse do novo diretor do 

CAE, em 12 de Outubro de 2012.

Cabe destacar que no decurso da I Reunião do Conselho Consultivo do 

CAE/CPLP, foi feita a proposta para o aumento das contribuições dos 

Estados-Membros para o fundo especial, tendo aquela merecido o parecer 

favorável do Conselho Consultivo. A adoção da proposta viria a ser 

tomada, posteriormente, na 26ª Reunião do SPAD e nos termos constantes 

da respetiva Ata.

Após a tomada de posse do novo Diretor do CAE/CPLP, Dr. Francisco 

Azevedo, indicado pelo Ministério da Defesa Nacional de Portugal, as 

atividades desenvolvidas centraram-se fundamentalmente nos contatos 
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institucionais e na implementação de planos de trabalho para impulsionar 

as atividades do CAE no triénio 2013-2015. Assim, os contatos 

desenvolvidos no último trimestre de 2012 tiveram como objetivo captar 

sensibilidades no sentido de se proceder a melhoria da planificação das 

atividades, de acordo com o quadro legal de suporte e em função da 

autonomia garantida para efeitos de exequibilidade.

Foi neste sentido que o CAE/CPLP realizou reuniões locais com o 

CEMGFA; o Secretário Permanente do MDN; o Diretor Nacional de 

Política de Defesa do MDN; o Diretor Nacional de Recursos Humanos do 

MDN; a Direção do ISEDEF; os representantes diplomáticos do Grupo 

CPLP em Maputo, designadamente Angola, Brasil, Portugal e Timor-

Leste; os Adidos de Defesa do Brasil e de Portugal; a Direção do Centro de 

Estudos Sociais Aquino de Bragança; o Assessor da Cooperação Técnico-

Militar (CTM) junto do Estado Maior General das FADM e também com 

funções de apoio ao CAE; e com o Conselheiro Político da União 

Europeia.

O CAE/CPLP participou da 26ª Reunião do SPAD e reuniões com o 

Diretor Geral de Política de Defesa Nacional (DGPDN) de Portugal e com 

o Diretor do Instituto de Estudos Superiores Militares (IESM); encontro 

com o Secretário Executivo da CPLP, Embaixador Murade Murargy; 

encontros com os responsáveis do Núcleo do CEAB no Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, tendo 

sido acordado estudar as bases para a elaboração de um protocolo ou 

memorando de entendimento entre o CAE/CPLP e esse Centro de Estudos; 

encontros com representantes de publicações portuguesas vocacionadas 

para as temáticas de estratégia, defesa e segurança, nomeadamente o 

Jornal de Defesa e Relações Internacionais e a Revista de Segurança e 

Defesa; visita de cortesia ao CAE pelos elementos que participaram na 

conferência final do Exercício Felino, em 14 de Dezembro de 2012.
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No plano da gestão interna do CAE, foram instituídas reuniões de 

coordenação diárias para avaliação das tarefas cometidas a cada 

funcionário com o objetivo de dotar os recursos humanos disponíveis com 

a necessária flexibilidade e interatividade de exercícios de funções.

No âmbito dos instrumentos virtuais do CAE/CPLP, foram criadas duas 

páginas virtuais com os endereços eletrónicos: www.centrodeanalisees-

trategicacplp.blogs.sapo.pt (blogue) e no Facebook

h�ps://www.facebook.com/pages/Centro-de-Análise-Estratégica-da-

Comunidade-de-Países-de-Língua-Portuguesa. O contrato com o 

operador Virtual Connection foi cancelado devido à falta de cumprimento 

da cláusula de manutenção da rede de internet por parte da empresa, e 

efetuou-se um novo contrato com a TV CABO Moçambique e com 

encargos anuais reduzidos a dois terços dos anteriormente suportados.

Tendo em conta as fragilidades e potencialidades identificadas pela nova 

direção no seu primeiro trimestre, esta propôs através do seu Relatório 

Anual de Atividades: que seja criado um grupo de trabalho constituído por 

elementos dos Núcleos Nacionais e do CAE com o objetivo de rever os 

Estatutos e finalizar o Regulamento para que o mesmo possa ser aprovado 

na próxima reunião do fórum de MDN; que os Núcleos Nacionais 

procedam à expedição regular para o CAE, através de correio eletrónico, 

de informações relevantes no âmbito da defesa e segurança dos respetivos 

Estados-Membros, bem como da análise estratégica de conteúdo 

pertinente para efeitos de documentação, investigação e pesquisa; que os 

Estados-Membros procedam ao pagamento das contribuições 

devidamente para garantir ao CAE o necessário suporte para o 

cumprimento e realização das atividades calendarizadas e equilibrar o 

esforço financeiro de Moçambique, que além de receber a sede deste 

Órgão, manteve a cobertura, na última década, de cerca de 77% dos 

encargos relacionados com os assuntos correntes da instituição; e que se 

http://www.centrodeanaliseestrategicacplp.blogs.sapo.pt
http://www.centrodeanaliseestrategicacplp.blogs.sapo.pt
http://www.centrodeanaliseestrategicacplp.blogs.sapo.pt
https://www.facebook.com/pages/Centro-de-An�lise-Estrat�gica-da-Comunidade-de-Pa�ses-de-L�ngua-Portuguesa
https://www.facebook.com/pages/Centro-de-An�lise-Estrat�gica-da-Comunidade-de-Pa�ses-de-L�ngua-Portuguesa
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promovam as diligências conducentes à operacionalização do CAE como 

Centro de planeamento estratégico dotado de capacidade de resposta 

imediata, em termos de análise das ameaças e desafios que se impõem 

conjunturalmente à Comunidade.

2013

As atividades desenvolvidas no CAE/CPLP em 2013 centraram-se na 

implementação do respetivo Plano de Atividades, no reforço e 

consolidação dos contactos institucionais e na implementação de 

metodologias de trabalho impulsionando a pesquisa e investigação no 

CAE com interesse comum para os Estados membros e já numa perspetiva 

integrada das mesmas.

Assim, destaca-se a realização da II Reunião do Conselho Consultivo do 

CAE/CPLP, que decorreu em Maputo nos dias 27 e 28 de Fevereiro e 

contou com a presença dos representantes de cinco Estados membros 

(Angola, Brasil, Moçambique, Portugal e Timor Leste).

Foto 6 - II Reunião do Conselho Consultivo do CAE/CPLP
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Realização do I Seminário Internacional Político-Diplomático do 

CAE/CPLP, que decorreu em Maputo, no dia 1 de Março de 2013, aberto 

pelo Vice-Ministro da Defesa Nacional de Moçambique, Dr. Agostinho 

Mondlane com a presença dos Embaixadores do Grupo CPLP acreditados 

em Maputo, os Adidos Militares do Brasil e Portugal, o Diretor do 

ISEDEF, o Diretor Nacional de Política de Defesa de Moçambique, o 

representante do CEMGFA de Moçambique, o Conselheiro Nacional de 

Segurança junto da Presidência da República de Moçambique, membros 

dos Núcleos Nacionais que participaram na II Reunião do CC, chefes dos 

projetos da CTM portuguesa, entidades académicas da área das relações 

internacionais, bem como outras entidades civis e militares.

Foto 7 - I Seminário Internacional Político-Diplomático do CAE/CPLP

Pela generalidade das contribuições, intervenções e debates dos 

participantes provenientes das diferentes áreas de atividade, desde a 

política, diplomática, militar e, bem certamente, académica, foi possível 

enriquecer a abordagem sobre as matérias analisadas.
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De sublinhar, que pelo seu caracter programático, a intervenção de S. Exa 

o Vice-Ministro da Defesa de Moçambique que considerou necessária e 

“fundamental a abertura do CAE à colaboração com instituições 

académicas e civis vocacionadas para a investigação e análise 

estratégica, na área de defesa e segurança com interesse para a CPLP”. 

Exortou ainda o CAE “a intensificar a apropriação do uso das 

tecnologias de informação e comunicação por forma a aprimora a 

pesquisa, tratamento e disseminação de informações de interesse 

estratégico”.

Realização do II Seminário Internacional Político-Diplomático do 

CAE/CPLP, em Maputo, no dia 4 de Setembro de 2013, subordinado ao 

tema “A Segurança Marítima no Espaço da CPLP”, que contou com 

presença de diversas entidades, tendo o Vice-Ministro Defesa Nacional de 

Moçambique, Dr. Agostinho Mondlane, presidido abertura, após o que se 

seguiram as intervenções da Embaixadora do Brasil, do Embaixador de 

Portugal e do Diretor Nacional de Política de Defesa, Coronel Cristóvão 

Chume.

O Seminário teve ampla participação e contou ainda com presença da 

Embaixadora de Timor-Leste. Foram intervenientes o Chefe do Estado-

Maior da Marinha de Guerra de Moçambique, Comodoro Rivas 

Mangrasse, o Sub-Chefe de Estratégia do EMA do Brasil, Contra-

Almirante Flávio Viana Rocha, os Adidos de Defesa de Portugal e EUA, o 

Conselheiro Nacional Segurança da Presidência República, Major-

General Jacinto Veloso, o representante do Ministério dos Transportes de 

Moçambique, Dr. Isaías Muhate, o Dr. João Paulo Borges Coelho e o CEO 

da MozLog, Shippping & Logistics, Eng. Jorge Silva. 

O Seminário teve como objetivo contribuir para recolha de elementos para 

definição de uma política integrada de Segurança Marítima no espaço da 

CPLP, e teve também em vista o alargamento e disseminação de 



31

conhecimentos científicos em relação uso dos espaços marítimos tanto no 

que diz respeito a troca de informações e experiências sobre assuntos de 

segurança marítima entre os Estados-Membros da CPLP e investigadores 

como no impacto das atividades relacionadas com o mar nas economias 

nacionais. O impacto mediático deste evento foi visível, pois mereceu a 

cobertura dos órgãos de comunicação social portugueses e 

moçambicanos, designadamente Agência Lusa, RTP África, TVM e 

Televisão Miramar, Diário Notícias e imprensa militar.

Foto 8 - II Seminário Internacional Político-Diplomático do CAE/CPLP

Realização do III Seminário Internacional Político-Diplomático do 

CAE/CPLP, em Maputo, no dia 5 de Dezembro de 2013, subordinado ao 

tema “Os Desafios da Segurança Alimentar no espaço da CPLP”, onde 

foram apresentadas conclusões que dão conta de que, estima-se que no 

espaço da CPLP, cerca de 28 milhões de pessoas padecem de fome ou 

malnutrição com maior destaque nomeadamente para Angola, 

Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Timor-Leste. Com exceção de 
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Portugal que possui um clima temperado, a maioria localiza-se na zona 

tropical e sub-quatorial, com altos índices de pluviosidade, fatores que 

tornam este espaço rico em terras aráveis e que devidamente exploradas e, 

tal como é referido pelo Secretário Executivo da CPLP, Embaixador 

Murade Murargy, poderiam “criar um polo de desenvolvimento agrícola 

no espaço CPLP, não só para suprir as necessidades alimentares dos 

nossos países como também para exportar para países que não 

produzem”.

Tomando em consideração o potencial comunitário na área da 

sustentabilidade agrícola como solução para a melhoria alimentar dos 

povos e pelo seu impacto no sector da defesa e segurança dos Estados-

Membros, o CAE/CPLP organizou este seminário também com o objetivo 

de honrar a Presidência moçambicana na CPLP, no biénio 2012-2014. E à 

semelhança dos anteriores, o Seminário contou com ampla participação de 

diversas personalidades e peritos em diferentes áreas de atividade e 

investigação, desde o sector militar, ao académico e empresarial.

Foto 9 - III Seminário Internacional Político-Diplomático do CAE/CPLP
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Em relação a participação nas reuniões dos órgãos da componente de 

defesa da CPLP, o CAE/CPLP participou da 15ª Reunião de CEMGFA, 

que teve lugar em S. Tomé e Príncipe, a 17 e 18 de Abril de 2013; XIV 

Reunião de Ministros da Defesa, em Maputo, a 22 de Maio de 2013; e da 

Reunião Extraordinária de CEMGFA, no Rio de Janeiro, a 27 de 

Setembro de 2013.

Em relação as visitas institucionais, no ano em alusão, o CAE/CPLP 

coordenou a visita dos representantes dos Núcleos Nacionais ao 

Instituto Superior de Estudos de Defesa Tenente-General Armando 

Emílio Guebuza (ISEDEF), por ocasião do encerramento da II Reunião 

do Conselho Consultivo, em 28 de Fevereiro de 2013; Visita ao 

CAE/CPLP do Conselheiro Nacional de Defesa e Segurança da 

República de Moçambique, Major-General Jacinto Veloso; Visita ao 

CAE/CPLP de Sua Excelência o Ministro da Defesa e Ordem Interna da 

República Democrática de S. Tomé e Príncipe, Tenente-Coronel Óscar 

Aguiar e Sousa, em 10 de Abril de 2013; Visita ao CAE/CPLP do 

Secretário de Estado da Segurança de Timor-Leste, em 11 de Abril de 

2013; Visita ao CAE/CPLP dos representantes do AFRICA CENTER 

FOR STRATEGIC STUDIES, em 10 de Junho de 2013; e a despedida 

do Adido de Defesa do Brasil, Coronel Luís Fortes e apresentação de 

cortesia do novo Adido de Defesa do Brasil em Moçambique, Coronel 

Júlio Netto, em 27 de Maio de 2013.
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Foto 10 - Visita ao CAE/CPLP dos representantes do Africa Center for Strategic Studies

É importante salientar que neste período, o CAE/CPLP assinou os 

primeiros protocolos de cooperação com instituições de ensino e pesquisa. 

Assim, foi assinado em 6 de Março de 2013, um protocolo de cooperação 

com o Centro de Estudos Sociais Aquino de Bragança que, entre outras 

vertentes de pesquisa e investigação, incide também sobre os temas de 

segurança regional na África Austral e segurança marítima.

Foto 11 – Assinatura de protocolo de cooperação com o Centro de Estudos Sociais Aquino de Bragança
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Foi assinado em 12 de Abril de 2013 um protocolo com o Observatório 

Político de Portugal.

Foto 12 – Assinatura de protocolo de cooperação com o Observatório Político de Portugal

No dia 14 de Junho de 2013, foi assinado um protocolo de cooperação com 

o Instituto de Estudos Superiores Militares de Portugal (atual Instituto 

Universitário Militar), a primeira instituição de estudos militares com a 

qual o CAE alcançou aquela meta de compromisso.

O protocolo revestiu-se de particular importância pelo impacto futuro que 

terá nas atividades do CAE, uma vez que consubstancia uma colaboração 

institucional com impacto muito positivo no reforço da articulação entre o 

Centro e o Núcleo Nacional de Portugal, com sede no IESM.
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Foto 13 – Extrato do protocolo de cooperação entre o CAE/CPLP e o Instituto de Estudos 
Superiores Militares de Portugal

O CAE/CPLP teve participação em Conferências organizadas por outras 

entidades. Neste contexto, a convite do Centro de Estudos Moçambicanos 

e Internacionais, participou, no dia 15 de Março de 2013, na cidade de 

Maputo do ciclo de debates sobre o “Acordo de Paz na RDC - Desafios e 

Perspetivas para a solução da crise congolesa” e sobre “A Crise no Mali – 

Desafios e Perspetivas para a consolidação das democracias africanas”.

A convite do Africa Center for Strategic Studies (ACSS), o CAE CPLP 

participou, em Maputo, no dia 12 de Junho de 2013, no “Simpósio 

Temático sobre Ameaças Transnacionais e Caça Furtiva” numa perspetiva 

sub-regional.

O CAE/CPLP participou ainda no Seminário do IDN, "A CPLP e a Nova 

Geografia da Energia Mundial", que teve lugar em Lisboa, no dia 20 de 

Junho de 2013. Foi a primeira participação do CAE/CPLP em um 

seminário organizado pelo Instituto de Defesa Nacional de Portugal.

A convite da Fundação Friedrich Ebert (Maputo), o CAE/CPLP participou 

também na IV Conferência Anual do Diálogo sobre Segurança Regional 
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na África Austral, que teve lugar em Maputo, nos dias 29 e 30 de Outubro 

de 2013 e que se debruçou sobre temáticas relacionadas com pelo menos 

dois painéis de interesse relevante para o quadro global da CPLP: 

“Perspetivas das operações de manutenção de paz em África” e 

“Segurança Marítima Africana”.

Em suma, importa referenciar que 2013 foi um ano de viragem na vida 

orgânica do CAE/CPLP, no entanto, o Plano de Atividades foi cumprido 

em cerca de 80% dos objetivos previstos, podendo, para não se perder a 

dinâmica adquirida, cumprir os restantes 20% no conjunto das atividades 

de 2014.

2014

As atividades desenvolvidas no CAE/CPLP em 2014, no período que 

decorreu entre 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014 centraram-se 

fundamentalmente na implementação do respetivo Plano de Atividades, 

através do reforço na implementação de metodologias de trabalho que 

deram maior impulso à pesquisa e investigação.

Assim, nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2014, decorreu em Maputo na sede 

do CAE/CPLP a III Reunião do Conselho Consultivo do CAE/CPLP, 

convocada e realizada nos termos do número 5 do Artigo 5º do Estatuto 

CAE CPLP aprovado em Brasília, em 2010.



1

Foto 14 - III Reunião do Conselho Consultivo do CAE/CPLP

A reunião contou com a presença dos representantes dos Núcleos 

Nacionais de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, de Moçambique, de 

Portugal e de Timor-Leste. Estiveram ausentes os representantes da 

Guiné-Bissau e de S. Tomé e Príncipe.

No decurso do III Conselho Consultivo, os representantes dos Estados 

membros foram recebidos por Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior 

General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, General Graça 

Chongo.
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Foto 15 – Representantes dos NN no EMG
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Em relação aos Seminários, decorreu em Maputo, no dia 27 de Fevereiro 

de 2014, o IV Seminário Internacional Político-Diplomático do 

CAE/CPLP, com o objetivo de fazer uma reflexão temática sobre os mais 

diversos desafios da atualidade no espaço da CPLP, face aos contextos de 

interatividade das Organizações Regionais em que se inserem e na 

perspetiva de reflexões de interesse comum para os Estados membros. 

Desde a panorâmica político-global à segurança alimentar no conjunto dos 

países da CPLP e aos desafios e ameaças transnacionais, o seminário 

contou com intervenções de excelente qualidade das entidades 

governamentais, diplomáticas, militares e académicas.

Foto 16 - IV Seminário Internacional Político-Diplomático do CAE/CPLP

Ainda no contexto dos Seminários do CAE/CPLP, o Núcleo Nacional de 

Angola realizou o V Seminário Internacional Político-Diplomático, que 

teve lugar em Luanda, a 6 e 7 Agosto de 2014, subordinado ao tema “ A 

Identidade da CPLP no Domínio da Defesa”. A proposta foi apresentada 

pelo Núcleo Nacional de Angola no decurso da III Reunião do CAE/CPLP, 

em 25 e 26 de Fevereiro último, em Maputo com a finalidade de reforçar a 
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ação dos Núcleos Nacionais dos Estados-Membros, incentivando-os à 

organização de iniciativas semelhantes com impacto e de interesse comum 

no cômputo das pesquisas e da análise estratégica.

Neste sentido, o Presidente do Conselho Consultivo, “na qualidade de 

coordenador do Núcleo Nacional de Angola, apresentou a sua candidatura 

como anfitrião do V Seminário Internacional Político-Diplomático do 

CAE, evento a ser realizado em Luanda, justificando este ato como forma 

de dar maior projeção e visibilidade do CAE dentro dos Estados-Membros 

e galvanizar os restantes a seguir este exemplo”.

Participaram do Seminário os representantes dos Núcleos Nacionais de 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, S. Tomé e Príncipe e 

Timor Leste, e este refletiu sobre o documento apresentado pelo Núcleo 

Nacional de Angola, subordinado ao tema “Uma identidade de defesa e 

segurança da CPLP”, de que se destacam as situações que fundamentam a 

criação da identidade de defesa e segurança da CPLP, o conceito comum 

de defesa e segurança, bem como as estratégias a adotar. 

O Seminário refletiu também sobre a proposta conjunta do Núcleo 

Nacional de Portugal e do CAE CPLP sobre a identidade da CPLP no 

domínio da defesa, tendo sido consensual a adoção desta proposta para 

análise e sua próxima apresentação nas instâncias superiores da 

componente de defesa da CPLP.
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Foto 17 - V Seminário Internacional Político-Diplomático do CAE/CPLP

Em 2014 o CAE/CPLP participou de três reuniões dos Órgãos da 

Componente de Defesa da Comunidade, nomeadamente: 28ª Reunião 

do SPAD, realizada em Lisboa, nos dias 18 e 19 de Março de 2014, onde 

o SPAD agradeceu o dinamismo e o empenho revelado pelo CAE, que 

estão na base do sucesso de um conjunto ambicioso de atividades de 

elevada visibilidade, organizadas e conduzidas em tão curto espaço de 

tempo e garantiu apoio do SPAD na sensibilização aos Núcleos 

Nacionais para a importância dos seus contributos na concretização das 

atividades do Centro e defendeu uma atuação coletiva para se atingir 

resultados de qualidade elevada e legitimidade.
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Foto 18 - 28ª Reunião do SPAD

XVI Reunião de CEMGFA, realizada em Lisboa, nos dias 09 a 10 de Abril 

de 2014.

Foto 19 - XVI Reunião de CEMGFA
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XV Reunião de Ministros da Defesa, realizada em Lisboa, nos dias 26 

de Maio de 2014. Nesta reunião, os Ministros da Defesa da CPLP 

aprovaram por unanimidade os documentos apresentados pelo 

CAE/CPLP, ao qual manifestaram o seu apreço e reconhecimento pelo 

dinamismo e o empenho revelado pela sua direção, na realização de 

uma série de atividades de elevada visibilidade, organizadas e 

conduzidas com escassos recursos disponíveis.

Os Ministros mandataram o CAE para elaborar e apresentar na próxima 

reunião de Ministros da Defesa da CPLP, um documento mais 

aprofundado sobre a matriz identitária da CPLP no domínio da Defesa, 

e instaram o SPAD na prossecução da sensibilização constante dos 

Núcleos Nacionais do CAE, no sentido de um maior envolvimento e 

uma participação ativa, requisitos essenciais para uma indispensável 

legitimação dos trabalhos produzidos.

No que concerne a participação em conferências organizadas por outras 

entidades e de interesse para atividades do CAE/CPLP, importa 

destacar:

§ A intervenção do Diretor do CAE no curso de Altos Comandos 

no IESM (Instituto de Estudos Superiores Militares) no dia 07 

de Fevereiro de 2014 em Lisboa.
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Foto 20 – Extrato da carta de agradecimento pela intervenção do Diretor do CAE no curso 

de Altos Comandos no IESM
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§ Palestra do Diretor do CAE no Curso de Altos Estudos Militares 

no ISEDEF (Instituto Superior de Estudos de Defesa) no dia 24 de 

Abril 2014 em Maputo

Foto 21 - Curso de Altos Estudos Militares no ISEDEF

§ Participação do CAE/CPLP no Seminário sobre Segurança 

Marítima e Energética no Oceano Índico de 11 a 13 de Junho de 

2014 no ISEDEF organizado pelo United States Africa Command 

and Africa Center for Strategic Studies.

Este Seminário contou com a participação e contribuições de 

representantes de Estados costeiros e de especialistas sobre assuntos do 

mar, onde foi enfatizada a necessidade duma maior coordenação e 

articulação de informações entre estados regionais, para, a partir de 

experiências da África Ocidental, os novos países produtores de jazigos de 

hidrocarbonetos se capacitarem no combate e prevenção aos atos de 

pirataria e segurança marítima ao longo da costa atlântica africana 

(Ocidental e Oriental).
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§ Intervenção do Diretor do CAE/CPLP na VIII INABED (Instituto 

Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa) de 8 a 10 

de Setembro de 2014 em Brasília. A convite do Instituto Pandiá 

Calógeras, o Diretor do CAE participou no VIII ENABED em 

Brasília e que contou com a participação de várias centenas de 

estudantes, peritos, académicos (militares e civis) oriundos de um 

vasto leque de instituições académicas brasileiras e dos países da 

região, bem como da faixa atlântica africana e institutos 

vocacionados para o estudo das relações internacionais, 

diplomacia, defesa e segurança internacional, geopolítica, 

estratégia, ciências políticas, ciências sociais e humanas. 

Este convite do Instituto Pandiá Calógeras ao CAE/CPLP expressou o 

reconhecimento internacional do CAE/CPLP e incentiva o órgão à 

participação em outros foros de natureza semelhante, não pelo contributo e 

enriquecimento dos debates e temáticas em análise, mas também pela 

visibilidade conferida ao Centro.

Foto 21 – Participação do CAE na VIII INABED
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No que concerne a formação de quadros do CAE/CPLP em cursos 

organizados por outras entidades, de interesse para as suas atividades, o 

CAE/CPLP participou do 9º Curso de Estudos Africanos (CEA), entre os 

dias 15 a 26 de Setembro de 2014, em Lisboa no IESM. Da participação do 

CAE neste curso, ao abrigo do Protocolo que mantém com o IESM, 

destaca-se a importância das edições do CEA que, se por um lado 

proporcionam a diversas e diferentes entidades (civis e militares) o 

aprofundamento de conhecimentos sobre a realidade africana nos dois 

níveis contextuais, mundial e regional, por outro podem constituir uma 

importante plataforma de estudos no quadro da CPLP, em especial da sua 

componente de Defesa.

Foto 23 - 9º Curso de Estudos Africanos (CEA)

Ainda em 2014, iniciou-se o processo de concessão de estágios destinados 

a finalistas de cursos académicos vocacionados para a área da estratégia, 

diplomacia e relações internacionais. Neste sentido, decorreu entre 01 de 

Setembro e 01 de Dezembro o primeiro estágio do CAE/CPLP concedido 

à finalista do curso de Relações Internacionais e Diplomacia do Instituto 
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Superior de Relações Internacionais (atual Universidade Joaquim 

Chissano), Stella Jamine, sobre migrações nos Estados Africanos, com 

especial incidência nas implicações económicas, sociais e políticas de 

imigração ilegal em Moçambique.

Foto 24 – Entrega do diploma da 1ª estagiária

Neste período, importa ainda evidenciar a elaboração de working papers 

sobre temas de interesse comum para os Estados-Membros. Assim, à luz da 

presente conjuntura da Comunidade e tendo em conta a concessão do 

estatuto de Observador Associado a países que manifestaram o desejo de se 

aproximarem à Organização, bem como o interesse em analisar o impacto 

da cooperação bilateral em defesa da parte de um ou mais Estados 

membros envolvendo os novos observadores associados, o CAE/CPLP 

optou pela análise ao caso Brasil-Namíbia, pelo facto da cooperação em 

defesa entre os dois países se ter consolidado como uma cooperação de 

sucesso e ao mesmo tempo paradigmática. Neste sentido, foi elaborado o 



49

primeiro working-paper produzido pelo CAE/CPLP sobre a Cooperação 

Brasil-Namíbia, uma cooperação de sucesso.

2015

O último ano de mandato da direção portuguesa, cingiu-se 

fundamentalmente na implementação do respetivo Plano de Atividades, 

através do reforço e consolidação dos ganhos obtidos nos últimos três 

anos. Assim, das atividades realizadas destacam-se:

IV Reunião do Conselho Consultivo do CAE/CPLP

Nos dias 04 e 05 de Fevereiro de 2015, decorreu em Maputo na sede do 

CAE/CPLP a IV Reunião do Conselho Consultivo do CAE/CPLP. A 

reunião contou com a presença de representantes dos Núcleos Nacionais 

de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, de Moçambique e de Portugal e 

ausência dos representantes da Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, S. Tomé e 

Príncipe e Timor Leste.

O IV Conselho Consultivo iniciou os trabalhos com a transmissão da 

Presidência do Conselho Consultivo de Angola para o Brasil, tendo Cabo 

Verde assumido a Vice- Presidência e Moçambique o Secretariado deste 

Conselho. A Presidência cessante saudou o trabalho conjunto 

desenvolvido durante os últimos três anos e agradeceu o apoio recebido de 

todos os Estados-Membros ao seu mandato, tendo igualmente saudado o 

Diretor do CAE/CPLP e enaltecido o forma competente com que 

proporcionou as condições necessárias de organização das atividades e 

manifestou inteira disponibilidade para continuar a colaborar com o CAE.
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Foto 25 – IV Reunião do Conselho Consultivo do CAE/CPLP

Seminários Político-Diplomáticos do CAE/CPLP

Em 2015 foram realizados quatro (4) seminários desta série, consolidando 

assim uma experiência frutuosa e que mereceu a participação e o apoio 

altas individualidades do espaço diplomático, designadamente dos 

Embaixadores do Grupo CPLP acreditados em Maputo, bem como da 

esfera política, entidades governamentais ao mais alto nível do Ministério 

da Defesa Nacional de Moçambique e dos altos comandos das Forças 

Armadas de Moçambique, aditâncias militares e de defesa do Brasil, de 

Angola e de Portugal, da missão da cooperação militar portuguesa em 

Maputo, do ISEDEF, do meio académico civil e militar, funcionários 

governamentais e outros.

VI Seminário Internacional Político-Diplomático do CAE/CPLP

Realizado em Maputo, no dia 06 de Fevereiro de 2015, subordinado ao 

tema “Cibersegurança, Guerra Assimétrica e Espaços Marítimos da 

CPLP”. A importância deste tema releva da premência com que 

encaramos, na atual circunstância, o ciberespaço e a sua utilização para os 

mais diversos fins, bem como da capacidade, por um lado, em encontrar 
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respostas eficazes às ameaças advenientes, principalmente as que 

envolvem a guerra assimétrica e, por consequência, a guerra de 

informação, a manipulação da segurança da informação (incluindo os 

sistemas informáticos e o armazenamento de dados), a espionagem e a 

análise de inteligência.

Por outro lado e, numa perspetiva prática, realista, procurou saber-se como 

é que a cibersegurança e a ciberdefesa se conjugam para erigir capacidades 

respetivas e como é que essas capacidades podem ser um referencial para a 

criação de um sistema de proteção, defesa e segurança dos espaços 

marítimos dos Estados membros da CPLP. Em suma, como podem os 

parceiros da Comunidade desenvolver em conjunto algumas das 

capacidades dissuasoras de ataques aos sistemas informáticos e de gestão 

de defesa e segurança de cada um dos países.

O VI Seminário, que teve como conferencista-convidado, o Tenente-

Coronel Luís Bernardino, professor da Academia Militar de Portugal, foi 

também relevante no contexto da elaboração do documento sobre a 

Identidade da CPLP no domínio da Defesa e dos contributos prestados 

para o seu aprofundamento e reflexão.

Foto 26 - VI Seminário Internacional Político-Diplomático do CAE/CPLP
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VII Seminário Político-Diplomático do CAE/CPLP

Realizado em Maputo, no dia 16 de Abril de 2015, subordinado ao tema “A 

Interatividade nas Forças Armadas da CPLP: desejo ou utopia?”. O 

objetivo principal do seminário na análise dos vetores de identidade da 

CPLP no domínio da defesa à luz do pensamento geopolítico numa 

perspetiva integracionista e interativa das diversas componentes da 

arquitetura de defesa da Comunidade.

Partindo de pressupostos gerais e da análise de partilha de dados e 

responsabilidades resultantes da experiência das organizações político-

militares da atual conjuntura internacional, o seminário procurou 

identificar, já no período de debates, as principais linhas de força pelas 

quais se rege a componente de defesa da CPLP numa perspetiva de 

harmonia legal e funcional de articulação entre o Protocolo de Cooperação 

da CPLP no Domínio da Defesa e as matrizes da identidade da 

Comunidade também nesse domínio.

Face aos desafios e ameaças globais, as matrizes que foram identificadas 

no documento sobre a Identidade da CPLP no domínio da defesa 

capitalizando valores culturais como a Língua Portuguesa, valores 

humanistas e de democracia, a melhoria da qualidade de vida das 

populações e um ambiente seguro, favorável ao desenvolvimento 

económico e social bem como aos contornos geopolíticos e de segurança, 

consubstanciam os fatores e instrumentos que devem assistir às 

componentes e órgãos de defesa da CPLP, aprofundando uma 

interatividade saudável e necessária.

O Seminário teve como conferencista-convidado o Coronel Luís Eugénio, 

da Missão da Cooperação Militar Portuguesa em Moçambique, e visou 

também o conjunto de vetores de identidade da Comunidade de Países de 

Língua Portuguesa no domínio da defesa, na perspetiva da elaboração do 

documento orientador para uma estratégia partilhada e comum, a submeter 

à consideração das instâncias competentes de defesa, tal como foi o caso.
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Foto 27 - VII Seminário Político-Diplomático do CAE/CPLP

VIII Seminário Internacional Político-Diplomático do CAE/CPLP

Realizado em Maputo, no dia 23 de Julho de 2015, subordinado ao tema 

“O Impacto do Extremismo Militante para a Defesa e Segurança dos 

Estados”. O objetivo principal do seminário centrou-se na análise e debate 

do fenómeno do terrorismo nas suas várias formas, manifestações e 

tendências evidentes de expansão e multiplicação generalizada, como 

ameaça transnacional e sobre as formas a adotar para a sua prevenção e 

combate pelos Estados.

O seminário, que teve como conferencista-convidado, o Tenente-Coronel 

Luís Bernardino, Professor da Academia Militar, enquadrou-se no 

cometimento dos países da Comunidade emanada da Declaração sobre a 

contribuição da CPLP para o combate ao terrorismo de 31 de Julho e 1 de 

Agosto de 2002, aprovada na IV Cimeira dos Chefes de Estado e Governo 

da CPLP em Brasília, e que entre outras ações, manifesta a determinação 

de impedir no seu espaço o financiamento e o apoio a quaisquer atos de 
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terrorismo.

Assim, procurou-se refletir sobre este fenómeno, como forma de 

consciencialização para uma ação mais efetiva no seu combate; colher 

contribuições para uma maior compreensão e consciencialização da 

importância estratégica do combate contra quaisquer formas de 

terrorismo; buscar respostas e estratégias comuns para combater o 

terrorismo através de ações de cooperação nacional e internacional; 

identificar mecanismos para a troca de informações e do estabelecimento 

de articulação entre os vários órgãos institucionais; convergir na definição 

de políticas integradas de uma estratégia de luta contra todos os atos 

terroristas que possam ocorrer no espaço da CPLP; contribuir para o 

alargamento e disseminação dos conhecimentos científicos em relação à 

sua génese e objetivos.

Foto 28 - VIII Seminário Internacional Político-Diplomático do CAE/CPLP

IX Seminário Político-Diplomático do CAE/CPLP 

Realizado em Maputo, 26 de Novembro de 2015, subordinado ao tema “A 

CPLP e as Diversas Organizações Regionais Africanas, Asiáticas, 
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Europeias e Americanas: Competição ou Complementaridade?”. 

A abordagem temática deste seminário, contextualizou-se na Declaração 

Constitutiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, de 17 de 

Julho de 1996 em Lisboa sobre “o alargamento de cooperação entre os 

seus países na área de concertação político-diplomática no âmbito das 

organizações internacionais, por forma a dar relevância e expressão 

crescente aos interesses e necessidades comuns, tomando em 

consideração que cada um dos nove Estados da CPLP, integra blocos 

regionais, que no contexto da globalização, tende a relacionar-se entre si 

em vários domínios de interesse, sendo esta diversidade uma mais-valia 

no sistema internacional e potencial geopolítico da Comunidade” e teve 

também como suporte a Declaração da X Conferência de Chefes de Estado 

e de Governos de 23 de Julho de 2014 em Díli, que reafirma no seu ponto 9 

ii) O crescente reconhecimento do papel da Organização junto dos mais 

diversos parceiros de desenvolvimento no âmbito da Agenda para o 

Desenvolvimento pós-2015 e iii) O potencial que a cooperação da CPLP 

oferece, numa lógica de cooperação horizontal e triangular, para a 

partilha de conhecimento e experiências entre a cooperação tradicional e 

a cooperação Sul-Sul e com outros contextos e atores.

O principal objetivo do seminário que teve como palestrantes S. Exa o 

Embaixador do Brasil em Maputo, Doutor Rodrigo Soares e o Adido 

Militar do Brasil, Coronel Márcio Fava, foi realçar o carácter de 

cooperação que a CPLP mantem com diversas organizações e organismos 

regionais, refletir e problematizar sobre a trajetória e desafios do futuro das 

relações na atual Era da globalização; consolidar as relações bilaterais e 

multilaterais entre Estados, como fator para uma gradual melhoria das 

condições de vida das populações da Comunidade da CPLP, debater e 

adotar estratégias para estabelecer redes de cooperação num espirito de 

entendimento, bem-estar e desenvolvimento comum entre Estados e 

identificar mecanismos para maximizar os benefícios mútuos de 
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cooperação aos vários níveis e áreas com destaque para a técnica, como 

uma parceria incontornável para o desenvolvimento e de redução de 

assimetrias entre os países no âmbito continental e intercontinental.

Foto 29 - IX Seminário Político-Diplomático do CAE/CPLP

Participação nas Reuniões dos Órgãos da Componente de Defesa da 

Comunidade

O CAE/CPLP participou em 2015 de três reuniões dos Órgãos da 

Componente de Defesa, nomeadamente:

· 29 ª Reunião do SPAD (Lisboa, Março de 2015);

· XVII Reunião dos CEMGFA (Luanda, Abril de 2015);

· XVI Reunião de Ministros da Defesa (São Tomé, 26 de Maio de 

2015);

· Reunião de Diretores Nacionais de Política de Defesa (Lisboa, 17 

de Setembro de 2015).

Importa referenciar que na XVI Reunião de Ministros da Defesa, se 

destacou na sua Agenda de trabalhos, a aprovação do Estatuto do 
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CAE/CPLP revisto, onde o mandato do Diretor passa a ser de três anos não 

renováveis, e a aprovação do documento sobre a Identidade da CPLP no 

Domínio da Defesa e o Estatuto do CAE CPLP, cuja elaboração inicial 

correspondeu ao mandato conferido pelos Ministros da Defesa, na XV 

Reunião, realizada em Maio de 2014, em Lisboa e de que extrai parte útil 

sobre o assunto em apreço:

Foto 30 – Extrato da ata da XVI Reunião de Ministros da Defesa
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Participação em Cursos Organizados por outras Entidades, e outros 

Eventos de Interesse para as Atividades do CAE CPLP

ISEDEF (2º Curso de Altos Comandos, 12 de Abri de 2015)

Foto 31 - 2º Curso de Altos Comandos (ISEDEF)

Academia Militar de Portugal (11 de Junho de 2015)

Foto 32 - Academia Militar de Portugal
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Escola de Guerra Naval do Brasil (3 e 4 de Setembro de 2015)

Foi realiza do, no auditório Tamandaré da Escola de Guerra Nava l (EGN), 

nos dia s 3 e 4 de Setembro, o 1º Seminário Internacional promovido pelo 

Centro de Estudos Político-Estratégicos (CEPE) da EGN e pelo Instituto 

Superior de Ciência s Sociais e Política s da Universidade de Lisboa 

(ISCSP /UniLisboa). O evento faz parte do acordo de cooperação, firma do 

em 2014, entre o CEPE/EGN e o ISCSP/UniLisboa e teve como tema 

“Atlântico Sul: as visões estratégicas dos países da Comunidade de Língua 

Portuguesa”. A abertura contou com o Diretor-Geral de Navegação, 

Almirante-de-Esquadra Paulo Cesar de Quadros Küster; o Chefe do 

Estado-Maior da Ma rinha Portuguesa, Almirante Luiz Manuel Fourneaux 

Macieira Fragoso; o Presidente do Conselho do CEPE, Almirante-de -

Esquadra (RM1-FN) Álvaro Augusto Dia s Monte iro; e com o Presidente 

do ISCSP, Professor Doutor Manuel Augusto Meirinho Martins. O evento 

foi constituído de palestras: da Arma da Portuguesa, da Ma rinha do Brasil, 

da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, ISCSP/ UniLisboa e 

CEPE/EGN; e de um workshop.

Também prestigiaram o Seminário o ex-Ministro da Marinha, Almirante-

de-Esquadra Mauro César Rodrigues Pereira; o Diretor-geral da 

Autoridade Marítima Nacional e Comandante-Geral da Polícia Marítima 

de Portugal, Vice-Almirante António Manuel da Silva Ribeiro; e o Diretor 

do Centro de Análise Estratégica da Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa, localizado em Maputo, Moçambique, Conselheiro Francisco 

Carlos Duarte Azevedo.
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Exercício FELINO (Dia de Visitantes Ilustres, 18 de Setembro de 2015)

Foto 33 - Exercício FELINO

Foto 34 - Exercício FELINO

Estágios no CAE/CPLP

Foi entregue o 2º diploma de Estágio no CAE CPLP ao finalista do Curso 

de Relações Internacionais do ISRI, Bernardo Chone, que concluiu o 

estágio com excelência, tendo trazido contributos acrescidos para a 

dinâmica de estudos e investigação no Centro de Análise Estratégica. O 

Diploma foi entregue pelo Senhor Embaixador do Brasil em Maputo, 

Doutor Rodrigo Soares, por ocasião do IX Seminário Político-

Diplomático do CAE/CPLP.
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Foto 35 - entrega do 2º diploma de estágio

Foi ainda aceite como estagiária no CAE CPLP a finalista do Curso de 

Relações Internacionais do ISRI, Shelsia Sengulene que prosseguiu o 

mesmo no decurso do 1º trimestre de 2016.

De um modo geral, em 2015, o Plano de Atividades do CAE/CPLP foi 

cumprido em função dos objetivos previstos tendo constituído um ano não 

só de consolidação no funcionamento da vida orgânica do CAE/CPLP, 

mas também no alargamento do seus segmentos fundamentais, 

designadamente a continuação da concessão de estágios, a realização de 

seminários como atividade de rotina e a elaboração de textos assinados 

pelos seus autores ou produzidos pela equipa de trabalho do CAE. A 

realização dos seminários político-diplomáticos já é parte desta rotina das 

atividades anuais do CAE/CPLP e afigura-se de todo o interesse que a 

mesma possa desenvolver-se ainda mais, não apenas em função de novos 

formatos mas também na perspetiva da colaboração e interação, que se 

espera, venha a estabelecer-se com o futuro Colégio de Defesa da CPLP, 



62

sendo premente apostar na realização de minicursos orientados para as 

áreas de estratégia e relações internacionais, diplomacia, defesa e 

segurança, o que até agora não foi possível iniciar por razões de caracter 

logístico e limitação de recursos.

3ª DIREÇÃO - ANGOLA (2016-2018)

2016

No início do ano de 2016, destacou-se a assunção do Tenente-General Luís 

Diogo de Carvalho ao cargo de Diretor do CAE/CPLP, indicado pelo 

Ministério da Defesa Nacional de Angola, no entanto, as atividades foram 

desenvolvidas eficazmente no âmbito do respetivo Plano, cuja relevância 

está fundamentada na aposta em capacitação e formação do pessoal em 

serviço neste Centro, na perspetiva de harmonizar o seu potencial 

intelectual, profissional e de competências, de modo a torná-lo 

efetivamente, um centro de investigação académica, política, económica, 

cultural, militarmente estratégico, onde os desafios da atualidade são 

analisados para a sustentação da Paz e da democracia nos Estados-

Membros da CPLP e no mundo em geral, e otimizar a imagem deste Órgão 

da componente de Defesa da CPLP.

V Reunião do Conselho Consultivo do CAE/CPLP

A Reunião decorreu em Maputo nos dia 24 e 25 de Fevereiro de 2016, 

momento que foi caracterizado pela tomada de posse do atual Diretor do 

CAE, tendo o ato de abertura sido presidido pelo Dr. Patrício José, Vice-

Ministro de Defesa Nacional de Moçambique, perante o Sr. Embaixador 

de Angola em Moçambique, de representantes dos Núcleos Nacionais de 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal e dos respetivos 

Adidos Militares.
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Foto 36 - V Reunião do Conselho Consultivo do CAE/CPLP

Foi recomendado sobre a necessidade de se melhorar o funcionamento e 

articulação do CAE com os Núcleos Nacionais, tendo lançado o desafio 

deste dar inicio a publicações periódicas como uma das formas da se 

afirmar e institucionalizar como Órgão de Análise e pesquisa, neste 

âmbito, deve publicar ainda durante o ano em curso com a participação dos 

Núcleos Nacionais, uma brochura sobre as reflexões dos seminários 

realizados assim como fazer diligencias para a criação da sua conta no 

Facebook.

O Conselho Consultivo enalteceu e saudou as vantagens dos seminários 

Internacionais, pelo papel que desempenham na projeção do CAE e 

incentivou o seu prosseguimento, tendo recomendado em relação a 

Proposta do Plano de Reajustamento de Atividades e Orçamento de 2016, 

para a observância de procedimentos, sobre o facto de que, embora tenha a 

prerrogativa de propor temas de seminários, o Centro deve antes remetê-

los à apreciação dos Órgãos competentes. No final manifestou o seu apreço 

pelo trabalho produzido pelo anterior Diretor do CAE/CPLP, Dr. 

Francisco Carlos Duarte Azevedo.
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Seminários Político-Diplomáticos do CAE/CPLP

Foram planificados e realizados três seminários, dos quais dois de série 

Político-Diplomático em Maputo e um Internacional Político-Estratégico 

realizado no Rio de Janeiro, que contaram com a participação de 

individualidades ligadas à política, diplomacia, academia, e altos 

Comandos Militares, nomeadamente:

X Seminário Político-Diplomático do CAE/CPLP

Realizado em Maputo, no dia 26 de Fevereiro de 2016, subordinado ao 

tema “Contributos para uma nova visão estratégica no espaço da CPLP à 

luz da Cimeira de Díli”. Este Seminário foi um ponto de reflexão sobre o 

importante papel que os seminários do CAE tem na melhoria da 

articulação entre os Núcleos Nacionais impulsionando a proatividade que 

resulte na produção e harmonia de estudos especializados, para o 

pensamento estratégico de interesse comum e que seja mais-valia aos 

Estados-Membros, na análise e tomada de decisão sobre questões 

internacionais e implicações político-militares, no contexto regional dos 

países da Comunidade.

XI Seminário Político-Diplomático do CAE/CPLP

Realizado em Maputo, no dia 13 de Outubro de 2016, sobre o tema 

“Análise do Conteúdo no âmbito da Componente de Defesa da CPLP, da 

Resolução 1325/2000 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 

sobre Mulher, Paz e Segurança”. Esta temática foi proposta e introduzida 

por Portugal durante a 30ª Reunião do SPAD, ao CAE e todos os Estados-

Membros, para sua reflexão no âmbito da componente de Defesa, tendo- se 

previsto a prestação do necessário relatório o cumprimento, neste âmbito, 

o CAE espera apresentar as conclusões na 31ªReunião do SPAD em 

Lisboa, a partir das reflexões recebidas dos Estados-Membros e posterior 
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publicação, contudo, até agora apenas o Brasil e Cabo Verde, procederam 

ao seu encaminhamento.

Localmente o CAE organizou em coordenação com o Ministério de 

Género e Acão Social e a ONU Mulheres em Moçambique, um seminário 

que contou com a presença de várias áreas de atividades académicas, 

militares, ensino, sociedade civil entre outras, tendo a sua abertura sido 

honrada com a presença da Ministra de Género e Acão Social. 

Foto 37 - XI Seminário Político-Diplomático do CAE/CPLP

XII Seminário Internacional Político-Estratégico do CAE/CPLP

Realizado no Rio de Janeiro, nos dias 25 e 26 de Outubro de 2016, sobre o 

tema “A Cooperação na Área de Defesa entre as Forças Armadas dos 

Países da CPLP”. Este seminário esteve inserido na disponibilidade do 

Ministério de Defesa do Brasil através do seu Núcleo Nacional, que se 

ofereceu em coorganizar e acolher este encontro no Rio de Janeiro, para a 

reflexão sobre aquela temática, que tinha como um dos objetivos, permitir 

um cruzamento de informações, a partir de um adequado tratamento deste 
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tema pelos diversos Núcleos Nacionais, a partir do seu empenho na 

investigação nas várias dimensões que a reflexão envolve e a apresentação 

desses resultados neste seminário.

Participaram neste seminário internacional, representantes dos Núcleos 

Nacionais de Angola, Brasil, Portugal e Timor-Leste.

Foto 38 - XII Seminário Internacional Político-Estratégico do CAE/CPLP

Participação nas Reuniões dos Órgãos da Componente de Defesa da 

Comunidade

· Na 30ª Reunião Plenária do Secretariado Permanente para 

Assuntos de Defesa (Lisboa, 08 e 09 de Março de 2016);

·   Na VIII Reunião dos Diretores de Política de Defesa Nacional da 

CPLP (Díli, Timor-Leste, 18 de Março de 2016);

·  Na XVIII Reunião de Chefes de Estado-Maior General das 

Forças Armadas da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (Maputo, 27 a 29 de Abril de 2016);

·  Na XVII Reunião dos Ministro de Defesa Nacional da CPLP 
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(Dili, Timor-Leste, 19 de Março de 2016);

·  Reunião Extraordinária dos Diretores de Política de Defesa 

Nacional da CPLP (Lisboa, 19 e 20 de Outubro de 2016).

Importa referir que na VIII Reunião dos Diretores de Política de Defesa 

Nacional da CPLP, o Diretor do CAE apresentou o Relatório de Atividades 

de 2015, o Plano de Atividades para 2016 e o reajustamento de 2017, assim 

como submeteu a aprovação do Regulamento atualmente em vigor cujo 

destaque foi a sua harmonização com o Estatuto e adequamento da 

orgânica em recursos humanos do Centro ante a dinâmica em curso.

Contactos Bilaterais Estabelecidos para a Capacitação do Pessoal em 

Serviço no CAE/CPLP e Estágios

Uma das apostas que constitui o maior desafio do atual elenco diretivo do 

CAE, é capacitar o Centro em pessoal devidamente especializado e em 

constante atualização técnico profissional e assegurar o preenchimento da 

orgânica à luz do Regulamento, facto que desde a criação deste Órgão foi 

sendo negligenciado, estando atualmente a funcionar com uma capacidade 

técnica de colaboradores bastante reduzida estando abaixo de 30%, 

sobretudo no sector de pesquisa e investigação.

Neste âmbito a atual direção, desde a sua tomada de posse procurou junto 

dos Estados Membros da Comunidade os necessários apoios, tendo até 

agora através do Ministério de Defesa Nacional de Portugal se beneficiado 

duma bolsa completa para o Instituto de Defesa Nacional, em que houve a 

comparticipação do Ministério de Defesa Nacional de Moçambique ao 

garantir a passagem aérea, estando o Major Viegas a frequentar o respetivo 

curso de Defesa Nacional.

Contactos idênticos foram encetados também junto do Ministério de 

Defesa Nacional do Brasil, durante o XII Seminário Internacional 
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Político-Estratégico realizado no Rio de Janeiro, em 25 e 26 de Outubro de 

2016, através do Coordenador do seu Núcleo Nacional o Sr. Contra-

Almirante Areutz, o qual deu garantias de encaminhamento e a respetiva 

resposta para breve. Foram iniciados contactos semelhantes com Órgãos 

competentes dos Ministérios de Defesa de Moçambique e de Angola.

Na mesma abordagem e desta vez visando o preenchimento do quadro 

orgânico, decorrem contactos com o Ministério de Defesa de 

Moçambique, para o recrutamento de estagiários e sua integração na 

carreira profissional nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique 

(FADM). Para posterior ingresso no CAE, assim como solicitar junto dos 

gestores de pessoal, elementos já integrados com formação académica 

adequada.

Audiências e Visitas de Cortesia

Audiência com o Ministro de Defesa Nacional de Moçambique

O Diretor do CAE/CPLP foi recebido pelo Ministro de Defesa Nacional, 

onde além de saudações, agradeceu a audiência concedida e todo o apoio 

que tem a vindo a receber das autoridades militares moçambicanas para o 

pleno funcionamento do CAE e partilhou o seu plano de trabalho onde 

destacou a aprovação do Regulamento do CAE, como instrumento 

fundamental para colmatar e reforçar as necessidades atualmente 

existentes em pessoal técnico e saudou o processo em curso de reativação 

do Núcleo Nacional.

O Senhor. Ministro reafirmou a disponibilidade de Moçambique na 

prestação do seu apoio ao CAE e solicitou a identificação das necessidades 

nas áreas em questão, tendo na altura dirigido felicitações ao Diretor do 

CAE pela sua indicação naquele cargo e desejou votos de sucessos no seu 

desempenho. 
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Audiência com o Vice-Ministro de Defesa Nacional de Moçambique

A visita inseriu-se no âmbito do estabelecimento de contactos de trabalho 

com representantes dos Órgãos do MDN e sensibilizar as suas estruturas 

para se desenvolver sinergias conjuntas, na solução de assuntos pontuais 

que possam enfermar o bom andamento dos trabalhos no CAE.

Audiência com o Chefe de Estado-Maior General das Forças 

Armadas de Defesa de Moçambique

A Direção foi recebida pelo Sr. CEMG em dois momentos, no primeiro em 

que garantiu e manifestou predisposição para uma frutuosa cooperação e 

convidou o Diretor do CAE a procurar em todas as ocasiões da sua 

permanência em Moçambique, conhecer melhor o país e deu luz verde 

para interagir com as instituições militares no âmbito das suas atividades, 

sobretudo as vocacionadas ao ensino, para o estabelecimento de possíveis 

áreas de cooperação. 

Na ocasião, o Diretor apresentou comprimentos, tendo agradecido a 

receção e trocou impressões sobre as dificuldades com que o CAE se 

debate com o pessoal em comissão de serviço cujo número está abaixo das 

necessidades funcionais e sobre a sua progressão técnico profissional. 

Terminou manifestando agradecimentos pela audiência e palavras de 

apreço e de apoio, tendo endereçado convite que foi prontamente aceite, 

para o CEMGFA visitar num futuro breve o CAE. 

No segundo encontro, também a pedido do Diretor do CAE e por ocasião 

da passagem do primeiro ano de direção do Centro, o Sr. CEMG reafirmou 

a disponibilidade da instituição que dirige em prestar todo o apoio possível 

para melhor funcionamento do Centro, tendo lamentado a falta de visitas 

nas instituições académicas militares, como ISEDEF, Academia Militar de 

Nampula, Escola Prática do Exército, Escola de Sargentos entre outras 
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nacionais, convidando o CAE a integrar a sua comitiva para a próxima 

cerimónia de encerramento do Curso Básico na Manhiça.

Mostrou-se favorável ao fornecimento de efetivos em falta e do envio 

periódico ou pontual de oficiais da área de investigação para apoiar o CAE, 

sempre que assim o solicitar e ainda solicitou que fosse enviado o perfil dos 

técnicos requeridos para o Centro para seu recrutamento interno.

Audiência com o Secretario Permanente do Ministério da Defesa 

Nacional de Moçambique

Onde o Diretor do CAE apresentou cumprimentos e reafirmou o seu 

objetivo de procurar estabelecer com instituições locais, parcerias e 

cooperação em áreas de interesse da Comunidade, assim como abordou a 

atual situação de falta de pessoal no Centro.

Audiência com o Diretor Nacional da Política de Defesa

O encontro de cortesia serviu para apresentação de comprimentos do novo 

Diretor e reafirmação da sua disponibilidade para a continuidade das 

excelentes relações de cooperação e agradecer o apoio que tem sido 

dispensado pela DNPD e na pessoa do seu Diretor para o funcionamento 

do CAE.

Audiência com o Comandante do Instituto Superior de Estudos de 

Defesa (ISEDEF)

O encontro permitiu a trocas de impressões e a necessidade de se buscar 

formas de compartilhar e coordenar políticas sobre o desenvolvimento das 

Forças Armadas da Comunidade, sobretudo na seleção de temas de 

reflexão, solicitação de especialistas em análise e estratégia, aspetos que 

podem reduzir os custos das suas deslocações.
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Foi aventada a possibilidade da criação duma equipe multissectorial entre 

ambos Órgãos, para identificar áreas exploráveis e de cooperação em 

ambas instituições, incluindo o restabelecimento do Protocolo de 

cooperação.

Audiência com o Diretor Nacional dos Recursos Humanos do MDN

A audiência solicitada pelo CAE consistiu na apresentação da necessidade 

do preenchimento da orgânica aprovada, cuja responsabilidade cabe ao 

MDN e da necessidade de capacitação e formação contínua dos técnicos 

destacados em comissão de serviço assim como a gradualidade da sua 

progressão e promoção profissional, cuja revisão registou qualquer avanço 

nos últimos dez anos.

Encontro com a Comissão Técnica Militar Portuguesa em Maputo 

(CTM)

Foi um encontro de trabalho com os Diretores de Projetos Técnicos 

Militares portugueses em Moçambique, onde procurou-se buscar 

elementos de coordenação com o CAE e auscultar ideias daqueles 

académicos militares sobre como melhorar o funcionamento do nosso 

Órgão e formas de envolver outros atores nos processos de investigação e 

pesquisa.

Audiência com o Sr. Embaixador de Brasil

Neste breve encontro, o Diretor agradeceu todo o apoio que o Brasil tem 

concedido ao CAE e fez votos de que o mesmo continue durante a sua 

direção, tendo na ocasião manifestado apreensão em relação à exiguidade 

de pessoal especializado e a dependência do seu preenchimento com a 

aprovação do Regulamento na próxima Reunião dos Ministros de Defesa 

em Díli porém, enalteceu os passos ora em curso junto das autoridades 

moçambicanas para atenuar essas lacunas e pediu também a intervenção 
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do Brasil no apoio às ações da sua formação e capacitação através de 

oferecimento de bolsas de curta e média duração ao pessoal do CAE.

Entretanto o Sr. Embaixador reafirmou a disponibilidade de dar 

continuidade aos apoios possíveis ao CAE e ao seu Diretor, em prol de 

ganhos para a Comunidade.

Durante a visita de trabalho ao Rio de Janeiro, por ocasião do XII 

seminário, a direção do CAE teve um encontro bilateral com o Sr. Contra-

Almirante Areutz, Coordenador do NN do Brasil com quem trocou 

impressões e ideias sobre a possibilidade do Brasil apoiar no treinamento e 

formação do pessoal em serviço no CAE, tal como Portugal já deu 

garantias.

Audiência com o Sr. Embaixador de Portugal

Em que o CAE Apresentou cumprimentos ao Sr. Embaixador e reafirmar a 

disponibilidade do seu Diretor e do Centro para consolidar laços 

institucionais e ainda agradecer o apoio recebido de Portugal.

Audiência com o Sr. Embaixador de Timor-Leste

Serviu para apresentar cumprimentos ao Sr. Embaixador e solicitar maior 

envolvimento do Timor-Leste nas atividades do CAE

Audiência com o Comandante da Marinha de Guerra de 

Moçambique

A visita inseriu-se no estreitamento de relações com instituições de defesa 

e buscar formas de estabelecer planos funcionais de cooperação, onde o 

comandante da marinha se predispôs a fazer-se sempre representar em 

todos ao atos de interesse, a ter lugar no CAE.



73

Visita de Cortesia do Ministro da Defesa Nacional de Angola ao 

CAE/CPLP

Durante o ano em curso o CAE foi honrado com a visita de cortesia de S. 

Excia o Ministro de Defesa Nacional de Angola General João Lourenço, 

por ocasião da sua participação na reunião de SADC em Maputo, tendo na 

altura visitado as suas instalações e recebido explicação sobre o 

funcionamento do Órgão. 

Foto 39 - Visita do Ministro da Defesa Nacional de Angola ao CAE/CPLP

No que concerne aos estágios, foi cumprido o programa de estágios de 

finalistas do Curso de Relações Internacionais provenientes do ISRI, o 

qual contou com três jovens licenciados e que deram valiosos contributos 

ao Centro dos quais puderam ser incorporados para o cumprimento do 

Serviço Militar Obrigatório na Escola Prática do Exército, na Manhiça, 

Maputo.
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2017

VI Reunião do Conselho Consultivo do CAE/CPLP

A VI Reunião do Conselho Consultivo (CC) do CAE/CPLP decorreu em 

Maputo nos dias 22 e 23 de Fevereiro de 2017, com a presença dos 

representantes dos Núcleos Nacionais (NN) de Angola, Brasil, Cabo 

Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, notando-se a 

ausência, por vários motivos, da Guiné-Bissau, da Guiné-Equatorial e de 

Timor Leste.

Os participantes a esta reunião do CC discutiram, essencialmente, 

assuntos correntes, nomeadamente, página do Facebook do CAE/CPLP; 

colégios de defesa; seminários politico-estratégicos; execução 

orçamental; meios de transporte; período de realização dos seminários; 

funcionamento dos NN; comunicação entre os NN e o CAE/CPLP; e o 

plano de atividades e contas do CAE/CPLP para o ano 2018.

Em relação a página do Facebook, o Diretor do CAE/CPLP, Tenente 

General (R.), Luís Diogo de Carvalho revelou que ainda não está 

operacional e realçou o motivo, que vem aprofundado mais adiante. Em 

seguida, o Diretor do CAE/CPLP solicitou esclarecimentos sobre o papel e 

o grau de envolvimento do CAE/CPLP nos colégios militares.  

Em relação ao funcionamento dos NN, os participantes do CC saudaram a 

criação/reativação de novos núcleos em Cabo Verde, Moçambique e São 

Tome e Príncipe. Além disso, os participantes reafirmaram a necessidade 

de os NN assumirem a responsabilidade de alimentar o CAE/CPLP e, 

acima de tudo, melhorar a articulação entre ambas estruturas. Neste 

contexto, o NN de Cabo Verde manifestou a disponibilidade em 

providenciar uma plataforma de partilha deliberativa de informação. Esta 

plataforma já foi criada, mas, infelizmente, ainda não está operacional.

O CC foi, igualmente, um espaço para reajustar os temas de pesquisa que 



75

deveriam ser selecionados e posteriormente levados a estudo e reflexão, 

em seminários, pelo CAE/CPLP e NN, no ano 2017. Neste aspeto, os 

participantes do CC sugeriram que os seminários internacionais 

passassem a ser realizados, preferencialmente, no mês de Setembro. 

Seminários Internacionais Político-Estratégicos e Palestras do 

CAE/CPLP

O CAE/CPLP realizou, no ano 2017, dois Seminários Internacionais e uma 

Palestra, como forma de operacionalizar o objetivo de pesquisa e estudo 

em cumprimento do artigo 1º do estatuto.

XIII Seminário Internacional Politico-Estratégico

O XIII Seminário Internacional Político-Estratégico, subordinado ao tema 

“CPLP no Apoio a Situações das Vítimas de Catástrofes e Desastres 

Naturais: O Papel das Forças Armadas” realizou-se no dia 24 de 

Fevereiro de 2017, em Maputo, Moçambique. Tratou-se de um tema 

proposto por um Estado-Membro da CPLP, pois os países da nossa 

comunidade estão a ser ciclicamente afetados por desastres e catástrofes 

naturais que colocam problemas ao desenvolvimento socioeconómico e, 

inclusive a segurança.

O seminário contou com a participação dos Coordenadores dos NN do 

CAE/CPLP dos Estados-Membros, diplomatas, representantes das Forças 

de Defesa e Segurança (FDS), de Instituições Académicas Civis e 

Militares e de organizações da Sociedade Civil de Moçambique.

O seminário constituiu uma plataforma de troca de experiências e debate 

com ênfase no papel das forças armadas, mas aberto a outras entidades 

estatais e não estatais. Esta abertura deriva do reconhecimento da 

amplitude das consequências dos desastres e das catástrofes naturais, que 

geralmente requerem respostas coordenadas de múltiplos atores estatais e 
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não estatais.

Em termos globais, as apresentações e as reações ao tema em debate 

salientaram a importância do envolvimento da entidade militar nas 

situações de desastres e catástrofes naturais, quer na prevenção, quer na 

mitigação dos efeitos, sobretudo na componente humana. Esta 

importância da entidade militar constitui um reconhecimento da 

complementaridade com as entidades civis. Isto significa que os 

participantes reconhecem que nenhuma das entidades civil e militar possui 

todas as capacidades necessárias para agir com eficiência e eficácia 

necessária em casos de desastres e catástrofes naturais. Neste contexto, os 

Estados da CPLP podem otimizar as capacidades existentes e assegurar a 

eficiência e eficácia em ações humanitárias, bem como de proteção.

As apresentações e o debate incluíram sugestões de criação de 

mecanismos internacionais institucionalizados de cooperação e de 

coordenação para o envolvimento eficiente e eficaz dos militares da CPLP 

em casos de desastres e catástrofes naturais.

Foto 40 - XIII Seminário Internacional Politico-Estratégico
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XIV Seminário Internacional Político-Estratégico

O XIV Seminário Internacional Político-Estratégico, sobre “A Nova Visão 

Estratégica e a Cooperação no sector da Defesa” coorganizado pelo 

CAE/CPLP e o NN de Portugal, realizou-se de 9 a 11 de Outubro de 2017, 

em Lisboa, Portugal. O tema foi proposto por Portugal, em consequência 

de várias recomendações, inclusive de Chefes de Estado e de Governo, que 

culminaram na aprovação da nova visão estratégica da CPLP 2016 – 2026. 

Neste contexto, as recomendações do seminário enfatizaram a necessidade 

de avaliar a trajetória de desenvolvimento da CPLP, incluindo o da 

componente de defesa.

O seminário contou com a participação de Diretores Nacionais de Política 

e Defesa dos Estados-Membros, Coordenadores dos NN, Diplomatas e 

representantes de instituições académicas (militares e civis), 

investigadores, estudiosos e altos funcionários do Governo Português.

Foto 41 - XIV Seminário Internacional Político-Estratégico
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Em termos globais, os participantes ao seminário realçaram a questão do 

quadro estratégico, que, na era da globalização, sofre influência de 

múltiplos fatores militares e, sobretudo, não militares. Esta situação cria 

um ambiente de incerteza e de desafios aos Estados-Membros da CPLP, 

que só podem ser ultrapassados através do incremento da cooperação no 

domínio da defesa, particularmente no ensino superior militar.

Em termos específicos, os participantes ao seminário revisitaram o 

historial da criação da CPLP, no geral e, particularmente, a evolução da 

institucionalização da cooperação no domínio da defesa. Neste contexto, o 

CAE/CPLP mereceu um destaque imprescindível, pois foram abordados 

os processos conducentes a sua criação, as suas responsabilidades na 

promoção da cooperação no domínio de defesa. Além disso, os 

participantes debateram em torno dos vários processos de 

institucionalização de mecanismos de cooperação no domínio da defesa, 

com destaque para a cooperação no ensino superior militar e nos 

exercícios militares conjuntos. A questão do género nos conflitos, em geral 

e, nas forças armadas, em particular, serviu para realçar a importância do 

sector de defesa da CPLP e aprofundar o conhecimento sobre a Resolução 

1325/ 2000 do Conselho de Segurança da ONU, sobre mulher, paz e 

segurança.

Palestra

A palestra subordinada ao tema “Angola na CPLP – 20 anos” realizou-se 

em Maputo, no dia 14 de Novembro de 2017. Este tema teve como orador o 

Embaixador Oliveira Francisco Encoge, Diretor da CPLP no Ministério 

das Relações Exteriores da República da Angola, que se deslocou a 

Maputo, especialmente para o efeito.

A palestra contou com a presença de estudantes finalistas do Instituto 

Superior de Relações Internacionais (ISRI), de Moçambique; técnicos 
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seniores do Governo; forças armadas, Ministério do Interior; Adidos de 

defesa dos países da CPLP; e elementos da sociedade civil de 

Moçambique.

Em termos gerais, o Embaixador Encoge abordou o historial do processo 

de criação da CPLP e o envolvimento de Angola. Neste contexto, Angola 

acolheu reuniões importantes que marcaram o processo de aproximação 

dos laços histórico-linguísticos que ligam os Estados da CPLP. A título de 

exemplo, o Embaixador Encoge falou de Luanda como o local de início da 

reforma do instituto internacional da língua portuguesa (IILP).

Foto 42 – Palestra sobre “Angola na CPLP – 20 anos”

Participação do CAE/CPLP nas Reuniões dos Órgãos da 

Componente de Defesa da CPLP

O CAE/CPLP participou nas cinco reuniões dos órgãos da componente de 

defesa da CPLP (quatro ordinárias e uma extraordinária), realizadas no 

ano 2017.

Em todas reuniões, o CAE/CPLP esteve representado pelo Diretor, 

sempre acompanhado por um especialista da área de investigação. Esta 

presença permanente do especialista de investigação constitui uma forma 
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de construir uma memória institucional e assegurar a estabilidade 

institucional, com quadros permanentes, pois a função de Diretor do 

CAE/CPLP é rotativa.

31ª Reunião Plenária do SPAD

Na reunião do SPAD, para além dos documentos de base para gestão 

corrente, o Diretor do CAE/CPLP apresentou as conclusões do XI 

seminário intitulado “Análise do Conteúdo, no Âmbito da Componente de 

defesa da CPLP, da Resolução 1325/2000 do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, sobre a Mulher, Paz e Segurança”. Este seminário, 

realizado em Maputo, no dia 13 de Outubro de 2016, teve a particularidade 

de ser uma atividade sugerida aquando da XXX reunião do SPAD. 

Outrossim, nesta reunião foi decidido que o CAE/CPLP tinha a tarefa de 

apresentar o relatório desta atividade na reunião seguinte do SPAD.

O CAE/CPLP realizou o seminário em coorganização que envolveu o 

Ministério do Género, Criança e Acão Social de Moçambique e a ONU 

Mulher, representados ao mais alto nível, a Ministra Cidália Chauque 

Oliveira e a representante da ONU Mulher em Moçambique, Dra. 

Florence Raes. A importância do tema e o interesse pelo mesmo foram 

demonstrados pelo facto de o seminário ter sido bastante concorrido e pela 

participação ativa no debate, que envolveu representantes de organizações 

da sociedade civil, do Ministério de Defesa Nacional, do Ministério do 

Interior, políticos, académicos e estudantes de instituições de ensino 

superior.
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Foto 43 - 31ª Reunião Plenária do SPAD

XIX Reunião dos CEMGFA

A reunião dos CEMGFA, para alem dos documentos de base para gestão 

corrente, debateu profundamente a vida do CAE/CPLP e, acima de tudo, 

apresentou sugestões para o futuro. Neste contexto, os CEMGFA 

debateram as preocupações do CAE/CPLP que incidem sobre a 

problemática da limitação do capital humano, a escassez de recursos 

financeiros e as dificuldades na interação com os NN. 

No entanto, os CEMGFA elogiaram o trabalho do CAE/CPLP e do Diretor, 

que diante das dificuldades conseguiram apresentar resultados que 

realçam a importância do CAE. A título de exemplo, os CEMGFA 

sugeriram que nas suas reuniões, o CAE/CPLP deveria passar a apresentar 

uma análise e compreensão sobre a situação politico-estratégica no 

contexto regional, global e a nível dos Estados Membros. Além disso, os 

CEMGFA realçaram a importância do CAE/CPLP se abrir a colaboração 

ou a parcerias com entidades de pesquisa académica e centros de 

investigação congéneres. 
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A margem desta reunião dos CEMGFA, o Diretor do CAE/CPLP solicitou 

um apoio em material informático ao CEMGFA de Angola, o General de 

Exército Geral do Sachipengo Nunda. Este pedido foi favoravelmente 

acolhido e satisfeito.

Foto 44 - XIX Reunião dos CEMGFA

IX Reunião dos Diretores de Política de Defesa Nacional da CPLP

O Diretor do CAE/CPLP, para além de apresentar os documentos de base 

para gestão corrente, evidenciou as dificuldades inerentes ao 

funcionamento da instituição, nomeadamente, limitação do capital 

humano; escassez de recursos financeiros; e as dificuldades do trabalho 

com os NN. 

Apesar das dificuldades, o Diretor do CAE/CPLP usou o espaço para 

congratular o esforço desenvolvido pelos Estados membros, que resultou 

na criação/ reativação de NN de Cabo Verde, de Moçambique e de São 

Tomé e Príncipe. Os apoios em material bibliográfico e em formação 

disponibilizados por Angola, Brasil e Portugal, respetivamente 

mereceram destaque nas congratulações. Ainda no âmbito das 
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Foto 45 - XVIII Reunião dos Ministros de Defesa Nacional da CPLP

Reunião Extraordinária dos Diretores de Política de Defesa Nacional 

da CPLP

Foto 46 - Reunião Extraordinária dos Diretores de Política de Defesa Nacional da CPLP
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Na reunião extraordinária dos DPDN, o CAE/CPLP constituiu um ponto 

de debate. O debate enfatizou a necessidade de se estruturar melhor a 

informação sobre as atividades dos NN; melhorar a articulação entre os 

NN, incluindo no debate de assuntos transversais; e conferir maior 

visibilidade do CAE/CPLP junto de organizações da sociedade civil e/ou 

na sociedade no geral.

A reunião extraordinária constituiu, igualmente, uma oportunidade para o 

CAE/CPLP apresentar a síntese do XIV seminário Politico-estratégico 

realizado em Lisboa, de 9 a 11 de Outubro de 2017. Nesta ocasião, o 

Diretor agradeceu o envolvimento do Ministério de Defesa Nacional e do 

Núcleo Nacional do CAE de Portugal. Além disso, o CAE/CPLP apelou 

aos Estados Membros a melhorarem o processo de disponibilização de 

temas; enfatizou o papel decisivo dos NN para o cumprimento das missões 

do CAE/CPLP, sobretudo no que diz respeito ao debate sobre o ambiente 

securitário e estratégico regional e global, bem como as implicações para 

os Estados membros da CPLP. 

Os DPDN, por seu turno, enalteceram o trabalho desenvolvido pelo 

CAE/CPLP e apresentaram sugestões para aprofundar o crescimento 

qualitativo da instituição. Neste contexto, os DPDN concordaram com a 

sugestão que coloca a possibilidade do CAE/CPLP elaborar um 

documento de apoio as intervenções dos CEMGFA que reflitam o 

ambiente securitário e estratégico regional e global, incluindo os riscos e as 

ameaças. Os DPDN sugeriram e concordaram com a possibilidade de fazer 

coincidir as reuniões dos MDN com o encerramento dos seminários 

internacionais do CAE/CPLP.

Capacitação do Pessoal em Serviço no CAE/CPLP e Estágios

O CAE/CPLP fez várias solicitações aos Estados membros com vista a 

apoiar na capacitação do capital humano e recebeu respostas positivas de 
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Portugal e do Brasil que ofereceram bolsas de estudos. A prova disto são os 

dois quadros formados em Portugal, no Instituto de Defesa Nacional, entre 

2016 e 2018, mas que, infelizmente, passaram a reserva. No mesmo 

espírito de cooperação, com Portugal, a Sra. Lurdes Panguana, Chefe das 

Relações Públicas do CAE/CPLP, frequentou o curso de Estudos 

Africanos no Instituto Universitário Militar (IUM), em 2017.

No caso do Brasil, as bolsas de estudos concedidas serão estavam previstas 

Março de 2018 e, neste contexto, estão em curso todos os preparativos para 

o efeito.

Em relação aos estágios, o CAE/CPLP recebeu, em 2017, cinco (5) 

estagiários, recém-licenciados pelo ISRI que se destacaram no curso de 

Relações Internacionais e Diplomacia, nomeadamente, Floripes Langa; 

Sheila Cossa; Sónia Muchanga; Jone Mero Pascoal; e Crescêncio 

Chambule. Estes estagiários, com elevadas noções de defesa e segurança, 

estiveram, por um lado, a beneficiar de treinamento prático, e por outro 

lado, contribuíram sobremaneira na realização das atividades do 

CAE/CPLP. A título de exemplo, os estagiários prestaram uma 

contribuição significativa na preparação e organização de seminários, 

incluindo em alguns aspetos administrativos.

Em suma, apesar das dificuldades, o CAE/CPLP registou uma evolução 

qualitativa no que diz respeito aos seminários politico-estratégicos. Isto 

reflete-se na qualidade de preparação interna; na qualidade de 

intervenientes que fizeram apresentação dos temas de reflexão; e com a 

participação de convidados de diferentes segmentos da área militar e não 

militar. Ademais, a realização dos seminários e a qualidade dos debates 

serviu de excelente publicidade para o CAE/CPLP. Com efeito, o 

CAE/CPLP constituiu, no ano em referência, uma instituição que desperta 

interesse de muitos estudantes que pretendiam realizar estágios 

profissionais, mas também de instituições estatais e não estatais com as 
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quais realizou ações conjuntas. Isto constituiu um excelente veículo para o 

CAE/CPLP alargar a cooperação com várias instituições relevantes para 

desenvolver e aprofundar o debate sobre o pensamento estratégico que 

sirva os Estados da CPLP. 

Nas atividades de 2017, os NN registaram melhorias significativas, mas 

ainda incipientes para a sua relevância. Neste aspeto, foi fundamental 

enfatizar que “sem NN efetivamente funcionais, o CAE/CPLP não existe”. 

Esta realidade tornou-se mais evidente no momento de preparar os temas 

para reflexão e para debater a conjuntura nacional, regional e global com 

enfoque para a salvaguarda dos interesses dos Estados da CPLP, num 

momento caracterizado por várias incertezas e suscetibilidade de 

ocorrência de situações inesperadas.

2018

VII Reunião do Conselho Consultivo do CAE/CPLP

A VII Reunião do CC do CAE/CPLP decorreu em Maputo, nos dias 21 e 22 

de Fevereiro de 2018, marcada pela presença dos representantes dos NN de 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal, e pela ausência da 

Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

O CC debateu todos os assuntos constantes da ordem do trabalho 

nomeadamente: a escassez de recursos humanos que afeta sobremaneira a 

realização das atividades; o estabelecimento da plataforma de 

comunicação entre os NN e a Direção do CAE/CPLP com o apoio técnico 

do NN de Cabo Verde; a falta de meios de transporte para o CAE/CPLP e a 

falta de pagamento das quotas por parte de alguns Estados Membros.

O VII CC foi também um espaço de apreciação das propostas dos temas de 

pesquisa, estudo e reflexão em seminários e palestras a serem realizadas 
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pelo CAE/CPLP. Durante os anos 2018/2019. Neste aspeto, os 

participantes do CC acordaram que os NN deveriam encaminhar para a 

Direção do CAE/CPLP as suas propostas de temas e os respetivos termos 

de referência até 31 de Maio de 2018, o que veio a suceder.

Na mesma ocasião, o CAE/CPLP apresentou uma moção honrosa ao 

presidente cessante do CC, o Coronel Marco António Ribeiro do NN do 

Brasil, pela sua contribuição no bom funcionamento desta instituição 

durante o seu mandato, e congratulou o NN de Cabo Verde por assumir a 

presidência do CC.

O NN de Portugal procedeu a uma doação constituída por várias 

publicações produzidas pelo Instituto Universitário Militar, como forma 

de enriquecer o acervo documental deste Centro de análise.

Foto 47 - VII Reunião do Conselho Consultivo do CAE/CPLP
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Seminários Internacionais Político-Estratégicos e Ciclo de Palestras 

do CAE/CPLP

O CAE/CPLP realizou no ano de 2018, um (1) Seminário Internacional 

Político-Estratégico e um ciclo de palestras que versou sobre a mesma 

temática nas diferentes visões dos Estados-Membros.

XV Seminário Internacional Politico-Estratégico

O XV Seminário Internacional Político-Estratégico subordinado ao tema 

“Mobilidade no Espaço da CPLP: Desafios Securitários” teve lugar no dia 

23 de Fevereiro de 2018, no Instituto Superior de Estudos de Defesa 

Armando Emílio Guebuza (ISEDEF) em Maputo, Moçambique. O 

presente tema foi selecionado dentre vários propostos pelos Estados-

Membros para debate, por ser atual e pertinente no contexto da CPLP.

O seminário contou com a participação dos Coordenadores dos NN do 

CAE/CPLP de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, 

diplomatas, representantes das Forças de Defesa e Segurança, Deputados 

da Assembleia da República, representantes dos Serviços de Migração de 

Moçambique, docentes de instituições universitárias e estudantes 

finalistas do Instituto Superior de Relações Internacionais (ISRI), ISEDEF 

e da Academia de Ciências Policiais (ACIPOL).

Este tema foi debatido com o objetivo de partilhar experiências dos países 

membros no que concerne aos desafios da mobilidade no espaço da CPLP 

e indicar prováveis soluções na concretização desse objetivo.
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Foto 48 – Painel do XV Seminário Internacional Politico-Estratégico

Das várias intervenções feitas, realçou-se a necessidade de um trabalho 

profundo na educação do cidadão dos Estados Membros no que diz 

respeito a existência e os objetivos da CPLP. Este trabalho permitiria 

maior compreensão da Comunidade sobre as vantagens da mobilidade 

nos Estados-Membros.

No que diz respeito ao sector da Defesa, debateu-se os desafios que se 

impõem neste processo de mobilidade no espaço da CPLP tendo em 

conta as ameaças de crimes transnacionais, cuja prevenção passaria 

pela formação e capacitação das Forcas de Defesa e Segurança dos 

Estados-Membros, nesta área específica.
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Foto 49 – foto de ocasião do XV Seminário Internacional Politico-Estratégico

Ciclo de Palestras

A Política e a Estratégia Nacional de Defesa e Segurança dos Estados-

Membros da CPLP no exemplo do Brasil

No cumprimento do ciclo de palestras, o CAE/CPLP realizou no dia 17 de 

Agosto de 2018, na sala do Clube Militar em Maputo, a palestra 

subordinada ao tema “A Política e a Estratégia Nacional de Defesa e 

Segurança dos Estados Membros da CPLP no exemplo do Brasil”.

A palestra teve como orador o senhor Coronel Moisés da Paixão Júnior, 

Adido de Defesa do Brasil em Moçambique.
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Foto 50 – foto de ocasião da palestra sobre “A Política e a Estratégia Nacional de Defesa e 
Segurança dos Estados Membros da CPLP no exemplo do Brasil”

A Política e a Estratégia Nacional de Defesa e Segurança dos Estados-

Membros da CPLP no Exemplo de Portugal

Dando seguimento ao ciclo de palestras, o Centro de Análise Estratégica 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CAE/CPLP) realizou 

no dia 06 de Setembro de 2018, nas instalações da Academia de Ciências 

Policiais (ACIPOL) em Maputo, capital da República de Moçambique, a 

palestra subordinada ao tema: “A Política e a Estratégia Nacional de 

Defesa e Segurança dos Estados Membros da CPLP no exemplo de 

Portugal”.

A palestra teve como orador o senhor Coronel Carlos Batalha da Silva, 

Adido de Defesa de Portugal em Moçambique.



92

Foto 51 – foto de ocasião da palestra sobre “A Política e a Estratégia Nacional de Defesa e 

Segurança dos Estados Membros da CPLP no exemplo do Portugal”

A Política e a Estratégia Nacional de Defesa e Segurança dos Estados-

Membros da CPLP no Exemplo de Angola

Este ciclo, organizado pelo CAE/CPLP, terminou com a realização da 

palestra subordinada ao tema: “A Política e a Estratégia Nacional de 

Defesa e Segurança dos Estados-Membros da CPLP no exemplo de 

Angola”, que teve lugar no dia 06 de Novembro de 2018, nas instalações 

do Instituto Superior de Relações Internacionais (ISRI) em Maputo, 

capital da República de Moçambique.

A palestra teve como orador o senhor Vice-Almirante José Maria de Lima, 

Diretor Geral do Instituto de Defesa Nacional de Angola.
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Foto 52 – palestra sobre “A Política e a Estratégia Nacional de Defesa e Segurança dos 

Estados Membros da CPLP no exemplo de Angola”

Participação do CAE/CPLP nas Reuniões dos Órgãos da Componente 

de Defesa da CPLP

A Direção do CAE/CPLP participou de três reuniões da componente de 

defesa da CPLP, realizadas durante o ano de 2018, nomeadamente:

- 32ª Reunião Plenária do SPAD - Secretariado Permanente para Assuntos 

de Defesa, realizada, em Lisboa, nos dias 14 e 15 de Março de 2018;

- XX Reunião de Chefes de Estado-Maior General das Forças Armadas da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, no Brasil, nos dias 24 e 25 

de Abril de 2018;

- Reunião Extraordinária dos Diretores de Política de Defesa Nacional da 

CPLP, realizada em Alcobaça (Portugal), a 10 de Outubro de 2018.

32ª Reunião Plenária do SPAD 

A reunião do SPAD teve lugar nos dias 14 e 15 de Março de 2018, em 
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Lisboa, Portugal. Nesta reunião, o diretor do CAE apresentou o Relatório 

de Atividades e Execução Orçamental do ano 2017, o Plano de 

Reajustamento de Atividades e Orçamento para 2018 e o Projeto de Plano 

de Atividades e Orçamento para 2019. Apresentou também as 

deliberações do VII Conselho Consultivo realizado em Maputo, nos dias 

21 e 22 de Fevereiro de 2018.

Em relação à apresentação sobre o informe da situação político-estratégica 

(documento de apoio que reflita o ambiente securitário global e regional 

dos EM), nos termos da 19ª reunião dos Chefes de Estado Maior General 

das Forças Armadas (CEMGFA) e da IX reunião dos Diretores de Politica 

de Defesa Nacional (DPDN), o Diretor do CAE/CPLP referiu que 

necessitava das contribuições dos NN para fazer este documento pelo que, 

no momento não seria possível apresenta-lo, pois havia recebido apenas o 

informe do Brasil. Assim sendo, em 2018 não dispunha de elementos 

suficientes para compilar o tal documento com a qualidade desejada, 

nestes termos a apresentação do informe acima referido só seria possível 

em 2019.

Foto 53 - 32ª Reunião Plenária do SPAD
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XX Reunião dos CEMGFA

A XX reunião dos CEMGFA teve lugar nos dias 24 e 25 de Abril de 2018, 

em Salvador da Bahia no Brasil. Nesta reunião, para além da apresentação 

dos documentos de base para gestão corrente, o Diretor do CAE/CPLP 

referiu-se também à melhoria de comunicação entre esta instituição e os 

NN.

Na ocasião, o Diretor do CAE/CPLP solicitou aos CEMGFA, que prestem 

seu apoiarem os NN para o seu melhor funcionamento.

Foto 54 - XX Reunião dos CEMGFA

Reunião Extraordinária dos Diretores de Política de Defesa Nacional

Esta reunião decorreu no dia 10 de Outubro de 2018 em Alcobaça, 

Portugal. O Diretor do CAE/CPLP na sua intervenção referiu que, o 

Centro encontra-se em melhores condições para desempenhar o seu papel 

pelo facto do efetivo do pessoal estar preenchido em 90% contra os 30% de 
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há 3 anos, fruto de um esforço conjunto da Direção do CAE/CPLP e o 

MDN de Moçambique, foram nomeados 7 jovens quadros licenciados, 

vindos das FADM, os quais necessitam de serem especializados em 

matérias de defesa e segurança.

Os DPDN, no fim da reunião, abordaram a aproximação do término do 

mandato do atual Diretor do CAECPLP, o Senhor Tenente-General Luís 

Diogo de Carvalho, de Angola, e a sua sucessão pelo Capitão-de-Mar-e-

Guerra, Francisco Evandro Rodrigues Camelo do Brasil.

Nesse sentido, o Diretor Geral da Política de Defesa Nacional de Portugal e 

do SPAD, o Sr. Dr. Nuno Pinheiro Torres, em nome das instituições que 

chefia e dos participantes, referiu-se ao mandato do Senhor Tenente-

general Luís Diogo de Carvalho, Diretor cessante do CAE/CPLP, 

elogiando o seu desempenho, manifestando grande apreço pela sua 

persistente na aposta feita na qualificação dos recursos humanos, pelo 

contributo visível e dedicado que prestou a este Órgão de reflexão 

estratégica da CPLP durante o seu mandato.

Recursos Humanos, Capacitação e Estágios

A estrutura central do CAE/CPLP passou a contar com sete (07) novos 

funcionários, dos quais seis (06) Oficiais Subalternos das FADM e um (01) 

Sargento, licenciados em Relações Internacionais e Diplomacia, 

Administração Militar e Administração Pública. De referir que estas 

nomeações, vêm em resposta às várias solicitações feitas pela Direção do 

CAE/CPLP junto ao Ministério da Defesa Nacional de Moçambique para 

suprir o maior défice existente. Com estes quadros nomeados, o sector de 

pesquisa em particular e o CAE/CPLP em geral estarão em condições de 

melhorar o seu desempenho institucional.

Em relação a capacitação, o CAE/CPLP fez solicitações aos Estados-
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Membros, tendo recebido bolsas de estudo de Brasil e Portugal. No Brasil 

foram formados dois elementos que participaram do Colégio de Defesa, e 

em Portugal dois elementos sendo um para o Curso de Estudos Africanos 

no Instituto Universitário Militar (IUM) em 2018 e outro para o Curso de 

Defesa Nacional 2018/2019 no Instituto de Defesa Nacional (IDN), 

respetivamente.

No que concerne ao estágio, a Direção do CAE/CPLP certificou em 2018, 

seis (6) estagiários entre recém-licenciados e mestrandos pelo ISRI que se 

destacaram no curso de Relações Internacionais e Diplomacia.

Visitas de Cortesia

O Diretor do CAE/CPLP no âmbito da sua participação na reunião dos 

CEMFA nos dias 24 e 25 de Abril de 2018, na Baía do Salvador, efetuou 

uma visita de trabalho ao NN do Brasil, na cidade de Brasília, no dia 26 do 

mesmo mês para inteirar-se in loco das atividades desenvolvidas por este 

Núcleo.

No dia 23 de Fevereiro de 2018, o CAE/CPLP foi honrado com a visita de 

Sua Excia. Ministro da Defesa de Portugal, Prof. Dr. José Alberto Azeredo 

Lopes. Neste sentido, tendo o Diretor feito as honras da casa com o 

informe sobre as atividades do CAE/CPLP, agradeceu e enalteceu o papel 

de Portugal na formação e capacitação dos seus quadros. Em resposta o 

Ministro agradeceu o convite e a hospitalidade assim como dirigiu 

palavras de incentivo e reconhecimento pelo trabalho realizado pela 

direção do CAE/CPLP.
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Foto 55 - Visita do Ministro da Defesa de Portugal

O Embaixador da Guiné Equatorial em Moçambique, Sr. Alejandro Bacale 

Ncogo visitou o CAE/CPLP, no dia 06 de Junho de 2018 com o propósito 

de se inteirar do seu funcionamento. No mesmo diapasão, o Diretor da 

Escola Superior de Guerra de Angola, o Sr. General Jorge dos Santos 

"Sukissa" visitou o CAE/CPLP, no dia 31 de Agosto de 2018.

Foto 56 - Visita do Diretor da Escola Superior de Guerra de Angola
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Em suma, o CAE/CPLP registou em 2018, uma evolução qualitativa com a 

introdução do ciclo de palestras com vista a colher experiências dos 

Estados Membros no domínio da defesa e segurança. Isto deveu-se em 

parte na qualidade de preparação interna dos oradores e dos convidados. 

Evidenciar também a afetação de mais 7 elementos ao pessoal do Centro, o 

que permitiu uma maior margem de manobra na execução das atividades 

previstas.

4ª DIREÇÃO - BRASIL (2019-2021)

2019

Após a assunção do novo Diretor do CAE/CPLP, Capitão-de-Mar-e-

Guerra Francisco Evandro Rodrigues Camelo, ocorrida no dia 21 de 

fevereiro de 2019, além das atividades que já vinham sendo desenvolvidas 

no Centro, o Diretor incluiu novas atividades: Visita às representações 

diplomáticas dos Estados Membros da CPLP, existentes em Maputo; visita 

às representações diplomáticas dos Observadores Associados da CPLP 

existentes em Maputo; criação de Colóquios Estratégicos; criação de 

informativo digital (Boletim Estratégico); Curso Básico de Análise 

Estratégica (C-BAE); e criação da Revista Estratégica.

Além das atividades realizadas, o Centro estipulou metas de melhorias que 

foram alcançadas ao longo do ano: informatização, melhorias de conforto, 

melhorias estruturais e readequação de ambientes. Tais metas constituem 

em condições mínimas para a realização das tarefas do CAE/CPLP.

VIII Reunião do Conselho Consultivo do CAE/CPLP

A VIII Reunião do CC do CAE/CPLP ocorreu em Maputo, nos dias 20 e 21 

de fevereiro de 2019, marcada pela presença dos representantes dos NN de 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal, e pela ausência da 

Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
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Foto 57 - VIII Conselho Consultivo do CAE/CPLP

O Presidente CC, Coordenador do Núcleo Nacional de Cabo-verde, Dr. 

Edson Moniz Moreno agradeceu a presença dos participantes nos 

trabalhos deste Órgão e enalteceu a importância dos debates que se criam 

nos encontros anuais.

Dentre vários pontos apreciados, importa referir que, relativamente à 

formação dos Recursos Humanos, como forma de minimizar os custos, os 

Coordenadores dos Núcleos Nacionais (NN) propuseram a possibilidade 

de se ministrar cursos intensivos, internamente, a ser orientados por 

quadros que já fizeram o curso de Defesa Nacional ou a ser solicitados 

junto dos Estados Membros.

O CC debateu ainda e apreciou favoravelmente o tema proposto para o 

XVII Seminário Internacional Político-Estratégico, que foi realizado no 

dia 29 de Maio de 2019, em Luanda (Angola), durante a Reunião dos 

Ministros de Defesa Nacional da CPLP, subordinado ao tema ̔ ʽSegurança 

e Defesa dos Estados Membros da CPLP no Seculo XXI: Oportunidades e 
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Ameaçasʼʼ. A escolha do tema atendeu a volatilidade e complexidade que 

caracterizam o ambiente estratégico internacional no contexto 

contemporâneo e que permitiria um estudo e perceção dos Estados 

Membros da CPLP assim como adoção de políticas em termos 

securitários.

Por fim, o Presidente do CC em nome dos EM manifestou gratidão ao 

Diretor cessante pela entrega e dedicação ao trabalho e capacidade de 

organização que conferem ao CAE/CPLP dignidade e valores acrescidos.

Assunção do novo Diretor do CAE/CPLP

O Capitão de Mar e Guerra Francisco Evandro Rodrigues Camelo foi 

indicado pelo Ministério da Defesa do Brasil e ratificado pela CPLP, para 

assumir a direção do Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CAE/CPLP). A tomada de posse ocorreu no 

dia 21 de fevereiro de 2019, substituindo o antigo Diretor de Angola, 

Tenente-General Luís Diogo de Carvalho, de Angola.

A solenidade de transmissão de cargo ocorreu nas instalações do 

CAE/CPLP, em Maputo, capital de Moçambique, e foi presidida pelo 

Ministro da Defesa Nacional de Moçambique, à época, Exmo. Sr. Atanásio 

Salvador M'tumuke. Em seu discurso, enalteceu o trabalho desenvolvido 

pelo Diretor anterior e garantiu dar o apoio necessário na realização das 

tarefas do seu sucessor.

Também participaram da cerimônia o Embaixador do Brasil em 

Moçambique; o Diretor Nacional de Política de Defesa de Moçambique; 

os Adidos Militares da CPLP em Moçambique; os membros do Conselho 

Consultivo do CAE/CPLP; Oficiais Generais e Oficiais Superiores das 

Forças Armadas de Defesa de Moçambique; entre outros convidados. 

Seguem em anexo os Termo de Posse e o Compromisso de Honra.
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Foto 58 – (Esquerda para Direita) Tomada de posse: CMG Evandro, Exmo. Sr Atanásio 
Salvador M'tumuke e Tenente-General Diogo Carvalho.

Seminários Internacionais Político-Estratégicos, Palestras e 

Colóquios Estratégicos do CAE/CPLP

O CAE/CPLP realizou no ano 2019, três (3) Seminários Internacionais 

Político-Estratégicos, quatro (4) Palestras e dois (2) Colóquios 

Estratégicos.

XVI Seminário Internacional Politico-Estratégico

O XVI Seminário Internacional Político-Estratégico decorreu no dia 22 de 

Fevereiro de 2019, em Maputo (Moçambique), subordinado ao tema 

“Avaliação da Situação Geopolítica e Geoestratégica Regional: Riscos e 

Ameaças para os Estados-Membros da CPLP”. 

As apresentações foram a cargo dos coordenadores dos Núcleos 

Nacionais (NN), ou os seus representantes, obedecendo a ordem 

alfabética dos Estados Membros presentes. Assim, seguiram o NN de 
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Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal, respetivamente.

O Seminário serviu de espelho da conjuntura dos Estados Membros da 

CPLP, seja a nível nacional, regional e internacional, sobretudo em 

assuntos que podem ajudar os Órgãos decisores da CPLP do sector de 

Defesa a proverem soluções práticas face aos desafios que as 

configurações geostratégicas, geopolíticas regionais e sistémicas 

apresentam.

Assim, partilhou-se a ideia segundo a qual, atualmente, o principal 

caminho para a segurança nacional é a cooperação, mas para tal, os 

Estados têm de se “desnacionalizar” e “transnacionalizar” para o seu 

próprio interesse nacional, tendo ao mesmo tempo que competir, delegar e 

coproduzir segurança com uma grande diversidade de atores 

internacionais, nacionais e locais, públicos e privados.

Em resenha, o Seminário analisou o pulsar do quadro situacional dos EM 

tendo-se aferido que, a localização geoestratégica ribeirinha confere a este 

espaço rotas de importância estratégica para Europa, América e Ásia. Fora 

disso, o seu espaço azul é depositário de reservas de matéria-prima 

incalculável.
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Foto 59 - XVI Seminário Internacional Politico-Estratégico

XVII Seminário Internacional Politico-Estratégico

A anteceder a reunião dos Ministros de Defesa Nacional, em Angola, no 

dia 28, no Comando do Exército, decorreu o XVII Seminário 

Internacional Político-Estratégico do CAE/CPLP, com o tema 

“Segurança e Defesa dos Estados Membros da CPLP no século XXI: 

Oportunidades e Ameaças”.

O Seminário teve início com as intervenções do Dr. Hélder Estevão 

Alexandre Cafala, em representação do Coordenador do Núcleo Nacional 

de Angola, seguida pelo Diretor do CAE, CMG Francisco Evandro 

Rodrigues Camelo, finalizando com a intervenção do Presidente do Ato, 

Exmo. Sr. Almirante José Maria de Lima, Secretário de Estado da Defesa, 

em representação do Ministro da Defesa Nacional da República de 

Angola.

Após a sessão de abertura, a mesa foi desfeita, sendo recomposta pelo 
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moderador Coronel Francisco Ramos da Cruz e os seis representantes dos 

Núcleos Nacionais dos Estados Membros presentes: Coronel Sebastião 

Bernardo Cabuço (Angola), Coronel Umberto Ramos de Vasconcelos 

(Brasil), Tenente-Coronel Paulo Lopes (Cabo Verde), General Brigadeiro 

Santiago Mba Sima (Guiné Equatorial), Capitão-de-Mar-e-Guerra 

Marcos João Magagula (Moçambique) e Tenente-Coronel Pedro Bretes 

Amador (Portugal). Os representantes realizaram suas apresentações em 

ordem alfabética, no que tange a temática do Seminário.

No encerramento, o Diretor do CAE/CPLP expressou o seu 

agradecimento ao Núcleo Nacional de Angola pela organização do 

Seminário e elogiou pela excelência do evento.

Os objetivos do seminário foram alcançados, tendo como subsídio para 

um dos objetivos, a seguinte compilação das principais sugestões 

apresentadas:

- A diplomacia de Defesa, pela qual se pode elaborar mecanismos de 

prevenção às ameaças contemporâneas;

- O fortalecimento dos organismos de cooperação como a CPLP, 

ZOPACAS, BRICS, IBAS, PROSUL;

- Elevação dos Exercícios Felino para um patamar mais elevado, 

objetivando pôr em prática os mecanismos de cooperação, como a 

prontidão para resposta a grandes catástrofes ou para a participação em 

missões de paz;

- A mobilização cooperativa de todos os Estados-Membros e a promoção 

para a adoção da CNUDM;

- Resposta conjunta para minimizar ameaças, focando as grandes 

catástrofes; e
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- A utilização de projeção de cenários e megatendências dos Estados-

Membros para um horizonte temporal futuro e a análise PESTAS, para a 

assessoria em tomadas de decisões.

Foto 60 - XVII Seminário Internacional Poli�co-Estratégico

XVIII Seminário Internacional Politico-Estratégico

O XVIII Seminário Internacional Politico-Estratégico do CAE/CPLP 

realizou- se, no dia 10 de Outubro de 2019, no Montebelo Indy Congress 

Hotel, na Cidade de Maputo, Moçambique, subordinado ao tema 

“Desafios da CPLP na Resposta em Situações de Desastres Naturais: 

Caso dos Ciclones IDAI e Kenneth em Moçambique”.

O Seminário tinha como objetivo buscar experiências, desafios 

enfrentados e ensinamentos obtidos pelos Estados-Membros da CPLP na 

ajuda à Moçambique, por ocasião dos ciclones Idai e  Kenneth,  a  fim  de  

compilar  e  disseminar  tais informações, observações e sugestões 

apresentadas e contribuir na elaboração do “Protocolo de ações de 
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resposta da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) à 

situações de catástrofes”, que na altura era tema de estudo de um Grupo de 

Trabalho da componente de Defesa da CPLP. Importa referenciar que este 

foi o primeiro Seminário do CAE/CPLP que contou com o apoio de 

patrocinadores.

Os painéis do Seminário estavam compostos da seguinte forma: 

Primeiro Painel:

- Dr. Adérito Aramuge, Diretor do Instituto Nacional de Meteorologia;

- Dr. Hélder Cafala, representante do Núcleo Nacional de Angola; e

- Moderação do CMG Marcos João Magagula, Coordenador do Núcleo 

Nacional de Moçambique.

Segundo Painel:

- Dr. Ricardo Daskal, Chefe de Secção consular da Embaixada de Brasil;

- Comandante Carlos Guerra, Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção de Portugal;

- Comandante Paulo Silva, Adido de Defesa de Portugal em Moçambique; 

e

- Dr. Emílio Zeca Jovando, Vice-diretor e Pesquisador de Centro de 

Estudos Internacionais da Universidade Joaquim Chissano (CEEI/UJC).

O Seminário teve início com as intervenções do Diretor do CAE, CMG 

Francisco Evandro Rodrigues Camelo, para fazer o discurso de abertura 

do evento. Neste âmbito, o Diretor enfatizou que os objetivos do seminário 

eram a busca das experiências, desafios enfrentados e ensinamentos 

obtidos pelos Estados Membros da CPLP, na ajuda à Moçambique, por 

ocasião dos ciclones Idai e Kenneth, e compilar e disseminar tais 

informações, observações e sugestões apresentadas a fim de contribuir 

para a elaboração do “Protocolo de ações de resposta da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP) à situações de catástrofes”.
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Foto 61 – Intervenção de Abertura, CMG Francisco Evandro Rodrigues Camelo

O discurso de encerramento do Seminário foi proferido pelo 

Excelentíssimo Senhor Embaixador do Brasil Carlos Alfonso Iglesias 

Puente, que enfatizou a relevância do tema na conjuntura dos Estados da 

CPLP, e reconheceu a dinâmica desenvolvida pela atual Direção do 

CAE/CPLP e manifestou a vontade de apoiar as atividades desenvolvidas 

por este Órgão.

Foto 62 - XVIII Seminário Internacional Politico-Estratégico
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Palestras

A criação do programa de palestras do CAE/CPLP – 2019 teve como 

propósitos a abertura do Centro para a presenças de militares, civis e 

acadêmicos, permitindo o aumento de sua visibilidade em Maputo, e a 

receção de especialistas em assuntos afins, para o ambiente do Centro, 

contribuindo com a pesquisa e estudo de temas de reflexão. Além disso, 

pela primeira vez, foi utilizada sala de Reuniões como um pequeno 

auditório, acolhendo confortavelmente 60 pessoas. Anteriormente, ela era 

utilizada somente para os Conselhos Consultivos e reuniões internas.

A Estratégia de Samora Moisés Machel

Para abrir o programa de palestras, em 05 de Abril de 2019, houve a 

palestra subordinado ao tema “A Estratégia de Samora Moisés Machel”, 

cujo orador foi o General António Hama Thay, Deputado da Assembleia 

Nacional.

De um modo geral, o orador defendeu a tese sobre processo decisório de 

Samora Machel através de um enquadramento teórico e prática de tomada 

de decisão que analisou as três (3) grandes decisões que marcaram a sua 

governação, nomeadamente: o processo das nacionalizações, a 

implementação de aldeias comunais e o Plano Prospetivo Indicativo.

Após a apresentação, seguiu-se o debate a volta do tema, com destaque às 

questões relativas a decisão 24/20, enceramento das fronteiras com a ex-

Rodésia do Sul, as nacionalizações e o ensejo de extinguir a tribo. Assim 

sendo, como resposta, no seu entender, a que ter em conta a racionalidade 

das decisões no contexto em que foram tomadas.
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Foto 63 - Foto de ocasião da palestra sobre “A Estratégia de Samora Moisés Machel”

A cooperação bilateral e multilateral entre os nove Estados-

Membros da CPLP, que ganhos?

O CAE/CPLP realizou no dia 26 de Abril de 2019, nas suas instalações 

uma palestra subordinada ao tema “A cooperação bilateral e 

multilateral entre os nove Estados-Membros da CPLP, que ganhos?”. A 

palesta teve como Orador, o Coronel Rodrigues Lapucheque, escritor 

do livro que tem como título o tema da palestra, publicado em Agosto 

de 2018. O evento contou com representantes de Embaixadas do Brasil, 

Timor-Leste, da Cooperação Técnica-militar portuguesa, das Forças de 

Defesa e Segurança, de instituições acadêmicas militares e civis.
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Foto 64 - (da esquerda para direita) Brigadeiro Salazar, CMG Evandro e Coronel Lapucheque

Em sua apresentação, o orador realçou a necessidade da vantagem 

recíproca na cooperação, busca de um entendimento isento de influências 

históricas e de maior protagonismo dos Estados-Membros na CPLP. 

Sucedendo à apresentação, o direito enriqueceu ainda mais o evento, 

permitindo uma rica discussão sobre temas da palestra, tais como, 

soberania, uniformização de currículos, intercâmbio, qualidade de ensino, 

entre outros.

Após a realização do debate, o Diretor do CAE/CPLP agradeceu ao orador 

e a todos os presentes, reiterando a abertura da Instituição para promoção 

de debates de interesse da CPLP, e os convidou a realizar a costumeira foto 

de família.
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Insegurança no Norte de Moçambiqueꓽ Uma Análise Exploratória de 

Mocímboa da Praia

No dia 17 de Maio de 2019, nas instalações do Centro, foi realizada a 

palestra subordinada ao tema “Insegurança no Norte de Moçambiqueꓽ 

Uma Análise Exploratória de Mocímboa da Praia”. A palesta teve como 

Orador, o Dr. João Pereira, Diretor Executivo da Fundação de Mecanismos 

de Apoio a Sociedade Civil (MASC). O evento contou com representantes 

das Embaixadas, Forças de Defesa e Segurança, instituições acadêmicas 

civis e militares e da sociedade civil.

Na abertura do evento, o Diretor do CAE/CPLP agradeceu a presença de 

todos e da disponibilidade do orador em honrar o CAE/CPLP com sua 

palestra. De seguida, o orador debruçou-se sobre os grupos étnicos 

existentes no norte de Moçambique assim como das principais causas do 

conflito, baseando-se no estudo por ele desenvolvido.

Foto 65 - Dr. João Pereira



113

Após a apresentação, houve um rico debate em torno do tema, e as 

questões e visões expostas pelos participantes foram plenamente 

comentadas pelo orador, dando maior relevo ao evento, na busca de uma 

análise mais ampla das causas dos acontecimentos recentes em Cabo 

Delgado.

Quadro Geral de Cooperação Brasil-Moçambiqueꓽ Desafios e 

Perspetivas

No dia 11 de Julho de 2019, houve a apresentação da palestra subordinada 

ao tema “Quadro Geral de Cooperação Brasil -Moçambiqueꓽ Desafios e 

Perspetivas”. A palesta teve como orador o Primeiro-Secretário Filipe 

Lemos, Chefe do Sector de Cooperação da Embaixada do Brasil em 

Maputo. O evento contou com a presença de representantes das 

Embaixadas, Adidos de Defesa, representantes das Forças de Defesa e 

Segurança e de instituições académicas civis e militares.

No ato de abertura do evento, o CMG Francisco Evandro Rodrigues 

Camelo, Diretor do CAE/CPLP, fez o habitual discurso de boas-vindas aos 

participantes, agradecendo a todos pela presença naquele evento, em 

especial ao orador Dr. Felipe Lemos pela honra da sua presença e por ter 

aceitado partilhar a sua experiência.

Neste sentido, o orador começou por contextualizar o atual estágio de 

cooperação do Brasil com os países africanos, destacando que 

Moçambique é o principal parceiro de cooperação, dentre tais países. 

Enumerou as várias áreas de cooperação para o desenvolvimento, 

enfatizando a agricultura, saúde e educação (Técnico Profissional) como 

as três principais áreas de atuação.

Ao comentar sobre a cooperação na área da Defesa, o orador referenciou a 

troca de experiências e formação de Oficiais moçambicanos no Brasil e a 
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presença de instrutores dos três ramos das Forças Armadas brasileiras no 

ISEDEF (Instituto Superior de Estudos de Defesa).

Após as apresentações, seguiu-se o debate atinente ao tema, com destaque 

às questões relativas à mudança do governo brasileiro e seu impacto nos 

projetos em curso, como é o caso do PROSAVANA. Depois do debate, o 

Diretor do CAE/CPLP agradeceu ao orador pela apresentação e a todos os 

presentes, reiterando a abertura da Instituição na promoção de debates do 

interesse da CPLP e contribuições.

Foto 66 - Foto de ocasião da palestra sobre “Quadro Geral de Cooperação Brasil -Moçambiqueꓽ 

Desafios e Perspetivas”
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Colóquios Estratégicos

O “Colóquio Estratégico”, assim nomeado por este Centro, foi uma 

iniciativa pioneira do CAE/CPLP que tem o propósito de congregar, num 

mesmo lugar e tempo, pesquisadores de um determinado assunto, dentro 

do domínio da Estratégia, a fim de realizar a partilha de conhecimentos, 

por intermédio da exposição e do debate de suas pesquisas, buscando, 

assim, contribuir com os estudos e pesquisa do CAE. Também permite a 

coorganização com outros órgãos.

1º Colóquio Estratégico: “A Insegurança em Cabo-Delgado”

O Centro realizou, no dia 05 de Setembro de 2019, nas suas instalações, 

com a colaboração do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais da 

Universidade Joaquim Chissano (CEEI/UJC) o 1º Colóquio Estratégico 

subordinado ao tema “A Insegurança em Cabo Delgado”.

O evento contou com a participação dos Prof. Dr. Emílio Zeca, docente e 

investigador do CEEI/UJC, Prof. Dr. João Pereira, docente e Director da 

Fundação Mecanismo de Apoio á Sociedade Civil (MASC), Coronel 

Xavier Cadete, docente do Instituto Superior de Estudos de Defesa 

(ISEDEF) e Profª. Dra. Alcénia Abudo, docente e investigadora da 

Academia de Ciências Policiais (ACIPOL). Atuou como moderador o Dr. 

Énio Chingotuana, pertencente ao CEEI/UJC.
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Foto 67 – Público do 1º Colóquio Estratégico

A abertura do colóquio foi realizada pelo Capitão-de-Mar-e-Guerra 

Francisco Evandro Rodrigues Camelo, Diretor do CAE/CPLP, 

agradecendo a todos pela presença, em especial aos oradores, 

provenientes de órgãos distintos, e por aceitar o desafio de apresentar seus 

conhecimentos sobre um assunto tão delicado para a sociedade 

moçambicana. Houve a presença de representantes da Assembleia da 

República, Embaixadas, Forças de Defesa e Segurança, instituições 

académicas e da sociedade civil, e de Adidos da Defesa dos Estados 

Membros e de Observadores Associados da CPLP.

O Prof. Dr. Emílio Zeca, Vice-diretor do CEEI/UJC, fez o encerramento 

do colóquio, elogiando a realização do evento, classificando-o como sui 

generis. Agradeceu o comparecimento dos oradores e a presença dos 

convidados. Complementou, dizendo que o tema era discutido 

individualmente pelas instituições e o colóquio permitiu a divisão dos 
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conhecimentos e a observação de muitos elementos de convergência e de 

complementaridade.

Foto 68 – Foto de ocasião do 1º Colóquio Estratégico

2º Colóquio Estratégico: “A Zona de Paz e Segurança do Atlântico Sul 

(ZOPACAS) ”

O CAE/CPLP realizou, no dia 21 de Novembro de 2019, nas suas 

instalações, em Maputo, em coordenação com a Embaixada da República 

Federativa do Brasil em Moçambique, o 2º Colóquio Estratégico, 

subordinado ao tema “A Zona de Paz e Segurança do Atlântico Sul 

(ZOPACAS) ”.

O Colóquio foi organizado em duas partes. A primeira parte contou com as 

apresentações do Exmo. Sr. Fernando Mendonça de Magalhães Arruda, 
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Primeiro-Secretário da Embaixada do Brasil, e do Exmo. Sr. José Abílio 

Sitoe, Pesquisador do CAE/CPLP. A segunda parte constituiu-se de um 

debate. O Sr. Fernando Arruda falou sobre a história, estrutura, 

importância e atualidade da ZOPACAS. Em complemento, o Sr. José Sitoe 

falou da relação com a CPLP e os desafios atuais.

Foto 69 – Foto de ocasião do 2º Colóquio Estratégico

Participação do CAE/CPLP nas Reuniões dos Órgãos da Componente 

de Defesa da CPLP

O CAE/CPLP participou de cinco reuniões da componente de defesa da 

CPLP, realizadas durante o ano de 2019, nomeadamente:

- 33ª Reunião Plenária do SPAD - Secretariado Permanente para Assuntos 

de Defesa, realizada, em Lisboa (Portugal), nos dias 20 e 21 de Março de 

2019;

- XXI Reunião de Chefes de Estado-Maior General das Forças Armadas da 

CPLP, em Praia (Cabo Verde), nos dias 10 e 11 de Abril de 2019;
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- X Reunião dos Diretores de Política de Defesa Nacional da CPLP, 

realizada em Luanda (Angola), a 29 de Maio de 2019; 

- XI Reunião dos Diretores de Política de Defesa Nacional da CPLP, 

realizada no dia 29 de Outubro na cidade de Santa Maria, na ilha do Sal, 

em Cabo Verde; e

- XIX Reunião dos Ministros de Defesa da CPLP, realizada no dia 30 de 

Maio de 2019 em Luanda (Angola).

33ª Reunião Plenária do SPAD

Foto 70 - XXXIII Reunião do SPAD

A reunião do SPAD teve lugar na cidade de Lisboa, Portugal, no período de 

18 a 22 de Março de 2019. Nesta reunião, o Coordenador do SPAD, das 

diversas intervenções feitas, aproveitou para cumprimentar o novo Diretor 

do CAE/CPLP, o CMG Francisco Evandro Camelo, desejando-lhe o maior 

sucesso na missão e manifestando todo o apoio à atividade do Centro no 

desenvolvimento da Componente de Defesa da CPLP.

Referindo-se à agenda de trabalhos destacou dois relevantes pontos 
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nomeadamente: o Colégio de Defesa da CPLP, pelo impacto na formação 

de civis e militares assim como no estreitamento de relações entre os EM, 

confirmando ainda, após a 1ª edição no Brasil, em 2018, que Portugal 

acolheria a 2ª edição, dedicada ao tema Cibersegurança e Ciberdefesa, em 

2019, no Instituto Universitário Militar (IUM), e o Plano de Ação para 

Implementação da Resolução 1325/2000 sobre Mulheres, Paz e 

Segurança, reforçando a necessidade de agilizar esta dimensão relevante 

para cada um dos EM.

Na oportunidade, o Diretor do CAE/CPLP manifestou interesse em 

beneficiar de uma vaga para um colaborador do Centro. Referir ainda que, 

em relação a 3ª edição do Colégio de Defesa, referindo não se querer 

substituir a Moçambique, o Diretor indicou disponibilidade do Centro em 

organizar um curso, caso as autoridades moçambicanas assim o desejem.

Tendo presente a disponibilidade do Diretor do CAE/CPLP, para efetuar 

uma apresentação de um informe sobre a situação político-estratégica, o 

Plenário considerou que a mesma poderia anteceder as intervenções dos 

CEMGFA e dos MDN quando da análise, nas respetivas reuniões, das 

questões internacionais e suas aplicações para os EM da CPLP.

XXI Reunião dos CEMGFA/CPLP

A reunião dos CEMGFA teve lugar nos dias 10 a 11 de Abril de 2019, na 

Cidade da Praia, em Cabo Verde. Nesta reunião, para além da apresentação 

dos documentos de base para gestão corrente, o Diretor do CAE/CPLP, 

apresentou ainda, um informe sobre a situação político-estratégica no 

âmbito dos Estados-Membros da CPLP, incidindo a sua apresentação nas 

regiões de interesse principais dos países da Comunidade, identificando 

ameaças como os crimes transnacionais, terrorismo, fluxo migratório, 

pirataria, entre outras.
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Foto 71 - XXI Reunião dos CEMGFA

Ressalvou ainda, perante os recentes acontecimentos em Moçambique 

(ciclones Idai e Kenneth), e a situação na África Oriental, aliada às 

mudanças climáticas, urge a necessidade da finalização do Mecanismo de 

Resposta da CPLP a Situações de Catástrofes Naturais. Concluiu 

afirmando que a conjuntura interna e regional, em termos de Defesa e 

Segurança dos Estados-Membros, era estável, embora persistissem 

desafios no domínio da contenção de ameaças internas e externas.

Foto 72 - CEMGFA da CPLP com o Ministro da Defesa Nacional de Cabo Verde
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X e XI Reunião dos DPDN/CPLP

A XI Reunião dos DPDN foi realizada em Luanda (Angola), a 29 de Maio 

de 2019 e a XI Reunião realizada no dia 29 de Outubro na cidade de Santa 

Maria, na ilha do Sal, em Cabo Verde. Importa referir que a XI Reunião dos 

DPDN visava reforçar e consolidar os assuntos analisados e aprovados 

aquando da X Reunião dos Diretores da Política de Defesa da CPLP.

Durante a XI Reunião, foram debatidos temas referentes ao futuro e aos 

planos de ação da Componente de Defesa da CPLP para implementação da 

Resolução 1325 (2000) do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

sobre Mulheres, Paz e Segurança, Mecanismo de Resposta da CPLP a 

Situações de Catástrofes, Reflexão conjunta sobre o reforço da cooperação 

entre os Estados-Membros e das respetivas capacidades nacionais no 

domínio das operações de paz das Nações Unidas, a apresentação da 

terceira edição do Colégio de Defesa da CPLP e Protocolo de Cooperação 

da CPLP no Domínio da Defesa.

Tendo sido convidado pelo Diretor Nacional de Defesa de Cabo Verde a 

efetuar um ponto de situação sobre a sua atividade, o Diretor do 

CAE/CPLP procedeu a uma apresentação incidindo no organograma, 

metas e ações concluídas e a desenvolver, projetos para 2020 e 

necessidades em matéria de Informatização, Recursos Humanos e 

Capacitação, Meios de Transporte e, em particular, a situação dos Fundos 

Especial e Material.
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Foto 73 – DPDNs e o Diretor do CAE/CPLP

Todas as delegações reconheceram, felicitaram e elogiaram o trabalho e o 

dinamismo do CAE/CPLP e as iniciativas inovadoras que tem vindo a 

desenvolver.

XIX Reunião dos Ministros de Defesa da CPLP

A XIX Reunião dos Ministros de Defesa da CPLP teve lugar no dia 30 de 

Maio de 2019 em Luanda (Angola). Esta reunião visava reforçar e 

consolidar a componente de Defesa da Comunidade, através da apreciação 

e aprovação de documentos e propostas dos diferentes órgãos que a 

integram, e proceder à análise conjuntural da situação político-estratégica 

nacional, regional e internacional.

O Presidente do fórum deu a palavra ao Diretor do CAE/CPLP que 

procedeu a uma breve apresentação dos documentos da responsabilidade 

do Centro, evidenciando as atuais necessidades em matéria de 

Informatização, Recursos Humanos e Capacitação, Meios de Transporte e, 

em particular, a situação dos Fundos Especial e Material. Incidindo nos 
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Núcleos Nacionais, exortou à principal atribuição, prevista na alínea 1 do 

artigo 10.º do Estatuto do CAE/CPLP, de remessa atempada de propostas 

de temas ou projetos a investigar, tendo em vista dispor-se de Núcleos 

Nacionais funcionais. Destacou, por último, a criação do endereço 

eletrónico corporativo e da página institucional – www.caecplp.org – bem 

como a respetiva presença nas redes sociais.

Foto 74 - XIX Reunião dos MDN da CPLP

Reuniões por Videoconferência

No dia 30 de julho de 2019, pela primeira vez em sua história, o Centro de 

Análise Estratégica da CPLP (CAE/CPLP) realizou uma reunião de 

coordenação com os Núcleos Nacionais do CAE (NN), via online, 

utilizando o novo sistema de videoconferência.

Participaram os NN dos seguintes Estados Membros: Brasil, Cabo Verde e 

Portugal (via online) e Moçambique (de forma presencial, na sede do 

CAE).

A agenda da reunião previu a concertação sobre os seguintes pontos: tema 
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do próximo seminário político-estratégico; prazo de envio de artigos para 

constarem do informativo digital e revista; orientações para o envio dos 

temas de reflexão para o ano de 2020; e escolha do período para realização 

do Conselho Consultivo e Seminário Internacional Político-Estratégico.

Além dessa inédita reunião, foram realizadas audiência com a Escola 

Superior de Guerra (ESG) – Brasil e uma palestra motivacional com o 

Empresário Flávio Augusto da Silva, direto de Miami – EUA.

Fotos 74 e 75 – 1ª Reunião com os NN por videoconferência

Lançamento da Primeira Edição da Revista Estratégica e Criação do 

Boletim Estratégico

O Centro realizou, no dia 10 de Dezembro de 2019, no Montebelo Indy 

Maputo Congress Hotel, a cerimônia de lançamento digital da 1º Edição da 

Revista Estratégica. O evento contou com a presença de representantes das 

embaixadas, Adidos de Defesa, representantes das Forças Armadas e de 

Segurança, de instituições académicas civis e militares, e da sociedade 

civil.

No discurso de abertura do evento, o CMG Francisco Evandro Rodrigues 

Camelo, Diretor do CAE/CPLP, agradeceu aos convidados pela presença e 

fez uma breve retrospetiva das metas alcançadas e das atividades 
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realizadas pelo Centro, em 2019.

Em seguida, houve a apresentação do conteúdo da revista, de forma 

resumida. Foi enfatizado que é a primeira revista científica do CAE, 

contendo vários artigos elaborados pelos investigadores do Centro e pelos 

Núcleos Nacionais do CAE/CPLP.

A primeira edição da Revista Estratégica contou com o patrocínio de 

Montebelo Indy Maputo Congress Hotel e KK ALLIENCE Graphic 

Design & Services. A versão digital da revista foi colocada no site do 

CAE/CPLP na internet: .www.caecplp.org

Foto 77 – Capa da primeira Revista Estratégica

http://www.caecplp.org
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Em relação ao Boletim Estratégico, conforme consta das deliberações do 

VIII Conselho Consultivo, o NN de Portugal propôs que o CAE/CPLP 

divulgasse artigos digitais, desenvolvidos pelo Órgão ou em parceria, 

sobre temas de interesse para a Comunidade. Para cumprir esta 

deliberação e, também, para divulgar as atividades dos Núcleos Nacionais, 

foi criado em 2019 o “Boletim Estratégico”, informativo digital do CAE, 

com periodicidade trimestral, disponível no site do Centro na internet. 

Além de materializar a deliberação mencionada, contribuirá com a tarefa 

difusão de conhecimentos.

Visitas às representações diplomáticas dos Países da CPLP e 

Observadores Associados

O CAE/CPLP elaborou uma programação de visitas a todas as 

representações diplomáticas dos Estados-Membros da CPLP e dos 

Observadores Associados, existentes em Maputo, com o propósito de 

reforçar a existência de um Órgão da CPLP em Moçambique e estreitar 

laços de relação entre o Centro e respetivos Países, a fim de contribuir para 

o incremento das atividades da instituição e a consecução dos seus 

objetivos. Assim o CAE/CPLP visitou as seguintes representações 

diplomáticas:

- Visita à Embaixada do Brasil em Moçambique e ao Centro Cultural    

Brasil-Moçambique (15 de Março de 2019);

- Visita à Embaixada da França em Moçambique (06 de Maio de 2019);

- Visita à Embaixada da Turquia em Moçambique (10 de Maio de 2019);

- Visita à Embaixada de Timor-Leste em Moçambique (14 de Maio de 

2019);

- Visita à Embaixada de Portugal em Moçambique (21 de Maio de 2019);

- Visita à Embaixada da Itália em Moçambique (19 de junho de 2019).
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Curso Básico de Análise Estratégica (C-BAE)

Uma das recomendações do VIII Conselho Consultivo do CAE/CPLP 

propôs a possibilidade de se ministrar cursos intensivos internamente, a 

ser orientados por quadros que já fizeram o curso de Defesa Nacional ou a 

ser solicitados aos Estados-Membros. Alinhado com tal recomendação, o 

CAE/CPLP realizou a primeira edição do Curso Básico de Análise 

Estratégica (C-BAE), que teve lugar nas suas instalações, entre os dias 18 a 

29 de Novembro de 2019.

O C-BAE teve como propósito dotar o participante de conhecimentos, 

metodologias, ferramentas e técnicas básicas para elaborar uma análise 

conjuntural política-estratégica preliminar.

No curso, houve a participação de auditores provenientes da Embaixada 

de Angola, Embaixada de Portugal, Ministério da Defesa Nacional de 

Moçambique, Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), 

Instituto Superior de Estudos de Defesa (ISEDEF), Academia de Ciências 

Policiais (ACIPOL), Serviço de Informação e Segurança do Estado 

(SISE), Universidade Eduardo Mondlane (UEM), Universidade Joaquim 

Chissano (UJC) e Núcleo Nacional de Moçambique.

A aula inaugural foi realizada no dia 18 de Novembro, tendo como orador 

o Exmo. Sr. Caetano de Sousa Guterres, Embaixador da República 

Democrática de Timor-Leste em Moçambique, à época, na qual 

apresentou os principais aspetos da análise política- estratégica, feita pelos 

líderes timorenses, durante o processo da independência do País.

O curso foi organizado em duas fases: uma fase teórica, cujos instrutores 

foram o Adido de Defesa de Angola e Oficiais brasileiros e portugueses da 

Assessoria junto ao ISEDEF; e outra prática, sendo que nesta foram 

apresentadas metodologias, técnicas e ferramentas de análise, e realizado 

um trabalho prático, com o acompanhamento de uma equipe do 

CAE/CPLP, contendo ex-auditores do Curso de Defesa Nacional.
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Foto 78 – Instrutores do 1º C-BAE

No dia 29 de Novembro de 2019, o Vice-Ministro da Defesa Nacional, 

Exmo. Sr. Patrício José, presidiu a cerimónia de encerramento do 1º C-

BAE, que contou com a presença de representantes de Embaixadas, 

Adidos Navais e representantes dos órgãos de procedência dos auditores 

que concluíram o curso. O Vice-Ministro parabenizou o CAE/CPLP pela 

inédita iniciativa e sucesso do curso.

Foto 79 – Auditores do 1º C-BAE
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Metas alcançadas

Para que o CAE/CPLP cumpra integralmente sua missão, a 

informatização da instituição e sua presença na Internet foram 

vislumbradas pelo novo Diretor como uma condição sine qua non. Nesta 

área, foram alcançadas as seguintes metas:

- Recriação do website;

- Criação de e-mails corporativos;

- Presença no Google, Facebook, Instagram e Twitter;

- Instalação de rede estruturada;

- Sistema de videoconferência;

- Melhorias de conforto do ambiente de trabalho;

- Readequação de espaços; e

- Iluminação noturna do prédio e das bandeiras.

Neste sentido, importa destacar a instalação da rede estruturada de 

computadores e um servidor, que passam a permitir que todas as estações 

de trabalho estejam interligadas em rede, com acesso à internet e com 

permissão de gravação e consulta no servidor de arquivos, diminuindo o 

risco de perda de arquivos, além de garantir um banco de dados dos 

trabalhos produzidos pela instituição. No servidor está instalada a 

Biblioteca Digital do CAE, onde estão guardados livros digitais, revistas, 

boletins, artigos e relatórios.
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Foto 80 – Antes (esquerda) e depois (direita) da rede do CAE

Em relação ao sistema de videoconferência, no dia 17 de junho de 2019, 

houve a entrega oficial e inauguração de um Sistema de Videoconferência, 

oferecido pelo Estado-Maior General das Forças Armadas de Portugal. 

Estiveram presentes a Embaixadora de Portugal em Moçambique, Exma. 

Sra. Maria Amélia Paiva, o CEMGFA de Portugal, Exmo. Sr. Almirante 

António Silva Ribeiro, através da videoconferência, o Adido de Defesa de 

Portugal junto da Embaixada de Portugal em Moçambique, Coronel 

Carlos Batalha da Silva, e o Diretor do CAE/CPLP.

O Coronel Carlos Batalha da Silva procedeu à entrega formal do 

equipamento, em representação ao CEMGFA de Portugal, precedido de 

discurso de agradecimento por parte do CMG Francisco Evandro 
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Rodrigues Camelo, que realçou a importância da oferta do referido 

equipamento ao CAE/CPLP, por iniciativa do Almirante Silva Ribeiro. 

Seguiram-se algumas palavras de incentivo por parte do Almirante 

CEMGFA para os futuros trabalhos do CAE/CPLP.

Foto 81 – Cerimônia da entrega do sistema de videoconferência

Recursos Humanos, Capacitação e Estágios

No que concerne aos recursos humanos, o CAE/CPLP no ano de 2019 

passou a contar com um (01) novo funcionário nomeado pelo Ministério 

da Defesa de Moçambique, licenciado em Engenharia Informática. De 

referir que esta nomeação vêm em resposta à solicitação feita pelo 

CAE/CPLP junto do Ministério da Defesa Nacional de Moçambique.

Com vista à capacitação dos seus recursos humanos e com o apoio do 

Ministério da Defesa Nacional de Portugal, O CAE/CPLP enviou à Lisboa 

três de seus quadros para realizar os seguintes cursos:

- Curso de Cibersegurança, tendo dos cursos oferecidos pelo Colégio de 

Defesa, e realizado no Instituto Universitário Militar (IUM): Tenente 
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Cláudio Bernardo Sigauque;

- Curso de Análise de Informações Militares: Tenente José Abílio Sitoe; e

- Curso de Defesa Nacional 2019/2020, realizado no Instituto de Defesa 

Nacional (IDN): Tenente Bonifácio Alberto Cau.

Em atendimento à solicitação do Ministério da Defesa Nacional de 

Moçambique, por intermédio de Ofício da Direção Nacional de Recursos 

Humanos, o CAE recebeu dois jovens para realização de estágio pré-

profissional, no período de 30 de Julho a 29 de novembro de 2019, 

nomeadamente, Sra. Taslima Khan Ahmed Faqui e Sr. Sebastião Fernando 

Armando, respetivamente, estudantes universitários do Instituto Superior 

de Ciências e Tecnologias Alberto Chipande (ISCTAC) e da Universidade 

Joaquim Chissano, e foram supervisionados pelo Chefe do Gabinete de 

Administração e Logística (GAL). Ambos ficaram acompanhando as 

atividades da Seção de Apoio à Pesquisa e Investigação (SAPI).

Visitas ao CAE/CPLP e Audiências

O CAE/CPLP, no dia 20 de Junho de 2019, recebeu a honrosa visita do 

Exmo. Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Telles, Secretário Executivo da 

CPLP, como parte de sua programação de estadia em Moçambique, a 

convite do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi. O Secretário 

Executivo estava acompanhado de sua Chefe de Gabinete, Sra. Florbela 

Paraíba, e da Sra. Judite Justino, representante do Ministério de Negócios 

Estrangeiros e Cooperação (MINEC) de Moçambique.

Após receção, o Diretor do CAE/CPLP, CMG Francisco Evandro 

Rodrigues Camelo, fez uma apresentação sobre a história, organização, 

missão e metas do Centro para 2019. Comentou sobre a informatização, 

com ênfase na criação do sítio na internet, à doação do Sistema de 

Videoconferência por Portugal e à instalação de rede estruturada e de 



135

outras necessidades correntes. Em seguida, a convite do Diretor, o 

Secretário Executivo conheceu as instalações do CAE/CPLP, muitas 

restauradas na atual gestão. No fim assinou o livro de honra e fez a 

tradicional foto de família.

Foto 78 – Visita do Secretário Executivo da CPLP
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No livro de honra, o Secretário Executivo manifestou sua impressão sobre 

a visita a este Centro:

“É com muito prazer que realizo esta visita ao CAE/CPLP, órgão muito 

importante para os objetivos estratégicos de nossa Organização. Quero 

deixar uma palavra de muito apreço ao Senhor Comandante Francisco 

Camelo pelo dinamismo e intensidade que está a imprimir às atividades do 

CAE. Maputo, 20 de junho de 2019. Francisco Ribeiro Telles, Secretário 

Executivo da CPLP.”

No dia 18 de Setembro de 2019, o CAE/CPLP, a pedido do EISA – 

Moçambique (Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa – 

Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em Africa), o CAE 

recebeu a visita de uma equipe de seus observadores, composta por quatro 

membros, nomeadamente: Sr. Dercio Tsandzane (Analista Político e de 

Mídia), Sr. Philip Muziri (Analista Legal), Sr. Joseph Kadiebwe Topangu 

(Analista Político) e Sr. Dries Van Jaarsveld (Perito em Segurança).

O Diretor do CAE/CPLP, CMG Francisco Evandro Rodrigues Camelo, 

acompanhado do Chefe do Gabinete de Documentação e Divulgação 

(GDD) e um Pesquisador, recebeu a delegação e agradeceu à inédita visita 

e, de forma sucinta, apresentou-lhes o que é o CAE/CPLP e sua missão.

Com as eleições gerais e das assembleias provinciais, em todo território 

moçambicano, já ocorridas no dia 15 de Outubro, a equipe do EISA 

solicitou informações sobre a situação de segurança no País. Com base no I 

Colóquio Estratégico e noutros estudos, foi-lhes apresentado um 

panorama geral da situação do País, sobre o aspeto da segurança. A equipe 

do EISA agradeceu às informações prestadas que contribuirão para 

observação das eleições de 2019.
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Foto 83 – Visita do EISA

O CAE/CPLP recebeu, no dia 20 de Setembro, a visita do Prof. Dr. Danilo 

Marcondes, da Escola Superior de Guerra (ESG), Órgão vinculado ao 

Ministério da Defesa do Brasil. Foi realizada uma apresentação sobre o 

Centro.

O Prof. Dr. Danilo falou sobre sua experiência profissional e sobre os 

programas de pós-graduação oferecidos pela ESG, bem como sobre 

possibilidades de intercâmbio entre a Escola e o CAE/CPLP. Participaram 

da visita o Adido de Defesa junto à Embaixada do Brasil e o diplomata da 

referida Embaixada responsável pela pasta da Defesa.

Na oportunidade, o Prof. Dr. Danilo fez doação de livros para o acervo da 

biblioteca do Centro, dentre os quais menciona-se a obra “A Diplomacia 

de Defesa na Política Internacional”, cujo autor é o Alte António Ruy de 

Almeida Silva, do corpo docente da ESG. No final foi realizada a foto de 

família.
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Ainda no contexto das visitas ao CAE/CPLP, a Missão de Observação 

Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (MOE-CPLP), 

às VI Eleições Presidenciais, Legislativas e para as Assembleias 

Provinciais, em Moçambique, ocorridas em 15 de Outubro de 2019, 

chefiada pelo Exmo. Sr. Dr. Lopo do Nascimento, visitou o CAE/CPLP, no 

dia 17 de Outubro.

A visita tinha como objetivo apresentar o CAE/CPLP aos observadores 

eleitorais, provenientes dos Estados Membros da Comunidade, suas 

atividades correntes e projetos futuros. O Diretor, CMG Francisco 

Evandro Rodrigues Camelo fez uma apresentação sobre a história, 

organograma, metas e atividades cumpridas, e os projetos para 2020, 

destacando o projeto do “Espaço CPLP”, ideia de criar dentro do 

CAE/CPLP um espaço inclusivo, que poderá ser utilizado pela CPLP 

junto aos demais domínios de cooperação existentes em Moçambique. 

Depois, a comitiva percorreu as instalações do Centro, onde puderam 

constatar as melhorias feitas neste ano.

Foto 84 - Foto de ocasião da Visita do MOE-CPLP
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Audiências

Durante o ano de 2019, o Diretor do CAE/CPLP solicitou audiências com 

autoridades militares, do governo e acadêmica para divulgar as atividades 

do Centro e iniciar tentativas de possível cooperação. Assim, visitou as 

seguintes autoridades:

- Prof. Dr. Orlando A. Quilambo (Magnífico Reitor da Universidade 

Eduardo Mondlane - UEM);

- Exmo. Sr. Patrício José (Vice-Ministro da Defesa Nacional de 

Moçambique);

-  Exmo. Sr. Fernando Farnela Campine (Secretário Permanente do MDN 

de Moçambique);

- General Lázaro Henrique Lopes Menete (Chefe do Estado-Maior 

General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique - FADM);

- Major-General Ezequiel Isac Muianga (Comandante do Exército das 

Forças Armadas de Defesa de Moçambique - FADM);

-  Almirante Eugénio Dias da Silva Muatuca (Comandante da Marinha de 

Guerra das Forças Armadas de Defesa de Moçambique - FADM);

-  Major-General Messias André Niposso (Comandante da Força Aérea 

das Forças Armadas de Defesa de Moçambique - FADM);

-  Major-General Samuel Luluva (Comandante do Instituto Superior de 

Estudos de Defesa "Tenente-General Armando Emílio Guebuza" 

(ISEDEF);

- Sra. Flora Mateus Chipanda (Diretora Nacional dos recursos Humanos 

do MDN de Moçambique);

- Sr. Coronel Omar Saranga (Diretor de Política de Defesa Nacional do 

MDN de Moçambique);

- Exma. Sra. Ana Nemba Uaine (Chefe da Divisão de Organismos 

Internacionais do Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação); e

- Exmo. Sr. Embaixador António Sánchez-Benedito Gaspar (Chefe da 
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Delegação da União Europeia em Moçambique).

Em suma, não obstante os desafios de diversas ordens, com a melhoria 

contínua dos processos, desenvolvimento e capacitação das pessoas e 

trabalho em equipa, introduziu-se uma nova dinâmica de funcionamento, 

resultando em uma evolução qualitativa de suas tarefas. 

Os Colóquios Estratégicos e o C-BAE constituíram excelentes 

instrumentos para alargar a cooperação com instituições afins, para 

desenvolver e aprofundar o debate sobre o pensamento estratégico, 

sempre alinhados aos interesses dos Estados-Membros da CPLP, na 

componente de Defesa.

Os Boletim Estratégico e Revista Estratégica do CAE tornaram-se novos 

veículos de difusão de conhecimentos, no domínio da Estratégia, 

respetivamente, para comunicação de atividades e conjunturas político-

estratégicas dos Países, e para documentação de artigos científicos.

2020

No ano de 2020, para além das atividades constantes do plano anual de 

atividades, o CAE/CPLP estipulou metas de melhorias que foram 

alcançadas ao longo do ano, com destaque para itens de informatização, 

melhorias estruturais e introdução de medidas prevenção e combate à 

pandemia do novo coronavírus. Tais metas constituem condições mínimas 

para a realização das tarefas do Centro.

Ressalta-se ainda que foi empreendido um grande esforço para continuar 

com a capacitação e formação dos quadros existentes do CAE, usando os 

mecanismos virtuais devido à COVID-19.
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IX Reunião do Conselho Consultivo do CAE/CPLP

A IX Reunião do Conselho Consultivo (CC) do CAE/CPLP ocorreu em 

Maputo, nos dias 11 e 12 de Fevereiro de 2020, marcada pela presença dos 

representantes dos Núcleos Nacionais (NN) de Angola, Brasil, Cabo 

Verde, Moçambique e Portugal, e pela ausência da Guiné-Bissau, Guiné-

Equatorial, São Tomé e Príncipe e Timor- Leste.

Fotos 85,86 e 87 – Abertura do IX Conselho Consultivo do CAE/CPLP
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O Presidente da Mesa do CC, Coordenador do Núcleo Nacional de Cabo 

Verde, Dr. Edson Moniz Moreno saudou a presença dos participantes, em 

particular a presença de Sua Excelência Tenente-General Raul Dique, 

Vice-Chefe do Estado- Maior General (Vice-CEMGFA) das Forças 

Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), dos Embaixadores de 

Angola e Brasil, dos coordenadores dos NN e do Diretor do CAE/CPLP, 

onde convidou ao Vice-CEMGFA a fazer o discurso de abertura.

O Vice-CEMGFA referiu que embora a CPLP seja caracterizada por uma 

descontinuidade geográfica é um ponto de convergência e partilha de 

culturas e de uma língua comum, fatores que tornam imperiosa e justifica a 

cooperação em vários domínios, dentre os quais se destaca a componente 

de Defesa, e ainda enalteceu o trabalho realizado pelo CAE/CPLP e 

exortou os NN para um maior envolvimento nas atividades do CAE. Por 

fim declarou a abertura da IX Reunião do CC e apelou a uma discussão 

exitosa dos assuntos agendados para a Reunião.

O Presidente da Mesa do CC, reiterou o pedido feito na última reunião para 

a "União e trabalho Comum", com vista a melhoria contínua do 

CAE/CPLP e fez um apelo para uma maior participação dos NN nas 

atividades do CAE/CPLP, incluindo as Reuniões do CC e para que o 

número de NN participantes possa crescer a cada ano.

Dentre os vários pontos que foram debatidos, o CC aprovou, para o 

primeiro grupo de reflexão, o tema "Desafios de Integração de Estados 

Observadores Associados para o Domínio da Defesa da CPLP: Vantagens 

e Desvantagens", onde foi sugerido que, os resultados dos estudos sejam 

apresentados pelo Diretor do CAE/CPLP nas Reuniões dos Diretores da 

Política de Defesa Nacional e dos Ministros da Defesa Nacional em 2021. 

Também foram aprovados os projetos “Espaço CPLP”, “Biblioteca do 

CAE” e “Rede Estratégica do CAE”.
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Foto 88 – Delegações dos NN e convidados

Seminários Internacionais Político-Estratégicos, Ciclo de Palestras, 

Colóquios Estratégicos e Palestra Externa

XIX Seminário Internacional Político-Estratégico

O XIX Seminário Internacional Político-Estratégico ocorreu no dia 13 de 

fevereiro de 2020, subordinado ao tema “A Cooperação na Área de Defesa 

entre as Forças Armadas dos Países da CPLP: A Segurança Marítima e os 

Exercícios Conjuntos e Combinados”. 

O Seminário teve lugar na Sala de Conferências do Clube Militar, e contou 

com uma audiência de cerca de 140 pessoas, entre os quais se destacam 

diplomatas, militares, acadêmicos e sociedade civil. As imprensas local e 

internacional também estiveram presentes, demonstrando muito interesse 

nas apresentações. A abertura do Seminário foi realizada pelo 

Excelentíssimo Senhor José João Manuel, Embaixador de Angola em 

Moçambique.
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Foto 89 – Abertura do XIX Seminário pelo Embaixador de Angola

O Seminário contou com as apresentações dos representantes de Angola 

(CMG Venâncio Francisco de Oliveira), Brasil (Cor. Umberto Ramos), 

Cabo Verde (Dr. Edson Moniz Moreno), Moçambique (CMG Marcos 

Magagula) e Portugal (Maj. Bruno Simões Ladeiro), que partilharam suas 

experiências, perspetivas e suas visões quanto à cooperação na Segurança 

Marítima e nos Exercícios Conjuntos e Combinados. Os conferencistas 

também participaram da IX Reunião do Conselho Consultivo do 

CAE/CPLP, ocorrido nos dias 11 e 12 de fevereiro.
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Foto 90 – Foto de ocasião do XIX Seminário Internacional Político-Estratégico

XX Seminário Internacional Político-Estratégico

No dia 29 de setembro de 2020, o CAE/CPLP realizou o XX Seminário 

Internacional Político-Estratégico que, pela primeira vez, foi totalmente 

virtual, transmitido ao vivo (em direto) pelo canal do CAE no Youtube e 

pela plataforma Zoom.

O seminário subordinou-se ao tema “O Triângulo Estratégico da CPLP: a 

Centralidade de Moçambique e Sua Importância Geoestratégica". Os 

palestrantes convidados foram: Tenente-Coronel Luís Bernardino 

(Portugal), Dr. Hosten Yassine Ali (Moçambique), Prof. Dr. Paulo Mateus 

Wache (Moçambique) e Prof. Dr. Danilo Marcondes (Brasil). O 

moderador foi o Prof. Dr. Alberto Ferreira (Moçambique).

O seminário tinha dois objetivos, que foram plenamente alcançados.

- Difundir o conceito do “Triângulo Estratégico da CPLP”, criado pelo 

Diretor do CAE/CPLP, CMG Francisco Evandro Rodrigues Camelo, em 
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2019, que acentua a importância dos oceanos Atlântico e Índico para a 

CPLP; e

- Compreender a centralidade e a importância geoestratégica de 

Moçambique nesse triângulo.

Foto 91 – Panfleto do XX Seminário

O Diretor do CAE/CPLP, no seu discurso de abertura, apresentou sua 

argumentação sobre o conceito criado:

«Ao olhar para a disposição geográfica dos Estados Membros da CPLP 

no planeta, constata-se um posicionamento triangular, sobre os quatro 

continentes da Terra, que pode suscitar uma importante ferramenta de 

debate sobre orientação estratégica da Comunidade. O Triângulo 

Estratégico emerge da constatação acima referida, cujos vértices são, 

especificamente, os limites ao Norte, ao Oeste e à Leste do globo terrestre, 

respetivamente, Portugal, Brasil e Timor-Leste. Não obstante, com 

similar relevância, os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

(PALOP) Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, 
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Moçambique e São Tomé e Príncipe constituem a espinha dorsal dessa 

estrutura triangular imaginária. Dentre estes seis Países africanos, 

destaca- se Moçambique, pelo fato da linha imaginária mediana do 

triângulo cortar seu território, assumindo, desde modo, uma posição de 

fiel da balança. Ademais, a posição estratégica que Moçambique não só 

lhe confere um papel de centro da base do triângulo, assim como 

extrapola a alegoria matemática, por ter um papel de elo, corredor, 

passagem lusófonas que ligam o Oceano Índico ao Oceano Atlântico. 

Neste sentido, numa tentativa de definição do conceito, o “Triângulo 

Estratégico da CPLP” representaria a região geoestratégia, geopolítica e 

oceanopolítica da Comunidade, com base na ligação dos países vértices, 

tendo Moçambique o ponto de equilíbrio, dentro ou a partir da qual 

emergem os interesses da Organização."

Foto 92 – O Triângulo Estratégico da CPLP

Ciclo de Palestras do CAE/CPLP

A criação de um programa de palestras, denominado de “Ciclo de Palestras 

do CAE/CPLP”, em 2019, tendo como propósitos: a abertura do Centro 

para presença de militares, civis e acadêmicos, aumentando a visibilidade 
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deste em Maputo – Moçambique; e a receção de especialistas em assuntos 

afins, no ambiente do Centro, contribuindo com a pesquisa e estudo. 

Assim, pela primeira vez, usou-se a sala de Reuniões, hoje denominado 

“Espaço CPLP”, para receber até 60 (sessenta) convidados, confortavel-

mente.

No entanto, em 2020, em razão das restrições impostas pelo Governo de 

Moçambique, como medidas protetivas em face da pandemia do COVID-

19, limitando a quantidade de pessoas em evento, de forma inédita, o 

Centro realizou sua primeira palestra totalmente on-line. Este novo 

formato permite ouvir especialistas dos outros Países membros, bem 

como, atingir auditores por todo o mundo. Além disso, as palestras ficam 

disponíveis no canal do CAE/CPLP no YouTube.

a) O Paradigma da Cooperação de Defesa na CPLP: Contributos 

do Bi- Multilateralismo para a Segurança Marítima

No dia 25 de Maio de 2020, o CAE/CPLP realizou a sua primeira palestra 

on- line, com o tema, “O Paradigma da Cooperação de Defesa na CPLP: 

Contributos do Bi-Multilateralismo para a Segurança Marítima”, por 

intermédio do sistema de videoconferência, existente no Espaço CPLP.

O palestrante convidado foi o Tenente-Coronel Luís Brás Bernardino, 

investigador do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da 

Academia Militar (CINAMIL), do Exército Português, que conduziu a sua 

apresentação diretamente de Lisboa - Portugal.
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Foto 93 – Panfleto da palestra do Tenente-Coronel Luís Bernardino.

O palestrante, analisou a cooperações bilateral e multilateral na 

componente de Defesa como uma evolução da Componente de Defesa na 

CPLP 1996-2020, e como um novo paradigma da cooperação bi-

multilateral e contributos para Segurança Marítima no Golfo da Guiné, de 

forma dinâmica, abrangente e didática.

Argumentou que, o novo paradigma da Cooperação no Domínio da Defesa 

vai para além da Cooperação Técnico-Militar, abrangendo outras áreas 

que extravasam a componente militar, mas que se inserem no conceito 

mais amplo que é a cooperação ao nível da Defesa Nacional.
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Foto 94 - Realização da Primeira Palestra Online no CAE⁄CPLP

b) A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa: Presente e 

Perspetivas para o Futuro

No dia 13 de julho de 2020, o Centro realizou uma palestra on-line, em 

comemoração do 24º Aniversário de Criação da CPLP. A palestra foi 

conduzida pelo Exmo. Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Telles, 

Secretário Executivo da CPLP, subordinada ao tema "A Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa: Presente e perspetivas para o futuro". A 

palestra será conduzida pela plataforma Zoom e transmitida, 

simultaneamente, pelo YouTube.
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Foto 95 – Panfleto da Palestra do Secretário Executivo da CPLP

c) A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa: Desafios 

atuais e Perspetivas para o Futuro

Em continuidade ao "Ciclo de Palestras do CAE/CPLP - 2020", o Exmo. 

Sr. Embaixador Murade Isaac Murargy, antigo Secretário Executivo da 

CPLP, realizou uma palestra virtual para o Centro de Análise Estratégica 

da CPLP (CAE/CPLP), no dia 22 de Julho de 2020, subordinada ao tema: 

"A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa: Desafios atuais e 

perspetivas para o futuro".
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Foto 96 – Panfleto da Palestra do Exmo. Sr. Isaac Murargy

d) Geopolítica dos oceanos: por que interessam à CPLP questões 

como a do Mar do Sul da China

No dia 21 de Agosto de 2020, às 19h (Fuso GMT +2h - Moçambique), o 

Centro de Análise Estratégica da CPLP (CAE/CPLP) teve a honra de 

receber o Professor-Doutor Rodrigo Fernandes More, candidato brasileiro 

ao Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM ITLOS), que conduziu 

uma palestra sobre o tema "Geopolítica dos oceanos: por que interessam à 

CPLP questões como a do Mar do Sul da China?".

Foto 97 – Planfeto da palestra do Prof. Dr. Rodrigo More
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e) Resposta ao Terrorismo Transnacional

No âmbito da continuação do Ciclo de Palestras referentes ao ano de 2020, 

o Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires, Subdiretor-geral de Política de 

Defesa Nacional de Portugal, proferiu uma palestra subordinada ao tema 

"Resposta ao Terrorismo Transnacional", no CAE/CPLP, no dia 09 de 

Dezembro do ano em alusão.

Foto 98 - Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires

A palestra foi realizada no Espaço CPLP, com a presença de convidados, 

observando os procedimentos de segurança, quanto à proteção à 

proliferação da COVID-19. A palestra foi também transmitida ao vivo (em 

direto) pelo canal do CAE/CPLP no YouTube.

Colóquios Estratégicos

O “Colóquio Estratégico”, assim nomeado pelo CAE/CPLP e criado em 

2019, foi uma iniciativa pioneira do Centro que tem o propósito de 

congregar, num mesmo lugar e tempo, pesquisadores de um determinado 

assunto, dentro do domínio da Estratégia, a fim de realizar a partilha de 
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conhecimentos, por intermédio da exposição e do debate de suas 

pesquisas, buscando, assim, contribuir com os estudos e pesquisa do CAE, 

além de permitir a coorganização com outros órgãos.

a) III Colóquio Estratégico: “O Poder Marítimo e a Diplomacia de 

Defesa”

No âmbito do “Plano de Atividades – referentes ao ano 2020”, no dia 23 de 

Junho de 2020, o CAE/CPLP conduziu o 3º Colóquio Estratégico na 

modalidade on-line, por intermédio do sistema de videoconferência, 

existente no Espaço CPLP.

Foto 99 – Panfleto do III Colóquio Sobre o Poder Marítimo e a Diplomacia de Defesa

O tema escolhido para este colóquio foi o “O Poder Marítimo e a 

Diplomacia de Defesa”, que buscou complementar o tema do XIX 

Seminário Internacional Político-Estratégico, realizado no dia 13 de 

Fevereiro de 2020, designadamente: “A Cooperação na Área da Defesa 

entre as Forças Armadas dos Países da CPLP: a Segurança Marítima e os 
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Exercícios Conjuntos e Combinados”.

Os oradores convidados foram o Alte. António Ruy de Almeida Silva, 

Doutorado em Relações Internacionais (PUC-Rio) e Conselheiro do 

Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha do Brasil, e o Prof. 

Dr. Danilo Marcondes de Souza Neto, Doutorado em Estudos Políticos 

Internacionais pela Universidade de Cambridge (Reino Unido) e 

Professor Adjunto da Escola Superior de Guerra (ESG).

As apresentações abordaram a importância crescente dos oceanos, seus 

desdobramentos políticos, econômicos e securitários, bem como a 

importância e as práticas recentes da diplomacia de Defesa onde houve 

várias perguntas e intervenções.

b) IV Colóquio Estratégico: “A Agenda Mulheres, Paz e 

Segurança no espaço da CPLP: 20 anos da Resolução 1325”

No dia 07 de dezembro de 2020, o Centro de Análise Estratégica da CPLP 

(CAE/CPLP) e a Unidade do Sul Global para Mediação do Instituto de 

Relações Internacionais da PUC-Rio (GSUM/IRI-PUC-Rio), em uma 

parceria institucional inédita, realizaram o 4º Colóquio Estratégico do 

CAE/CPLP com o tema " A Agenda Mulheres, Paz e Segurança no espaço 

da CPLP: 20 anos da Resolução 1325", no qual se discutiu a 

implementação da agenda "Mulheres, Paz e Segurança" (MPS) no âmbito 

dos países de língua portuguesa, identificando-se os avanços e desafios 

para a sua concretização nesses contextos. A abertura foi realizada pelo 

CMG Francisco Evandro Rodrigues Camelo (Diretor do CAE/CPLP) e 

pela Prof. Dra. Mónica Herz (GSUM, IRI/PUC-Rio).

O colóquio contou com as seguintes palestrantes: Sra. Valéria de Campos 

Mello (DPPA/ONU); Sra. Viviane Rios Balbino (Ministério das Relações 
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Exteriores, Brasil); Sra. Fatumata Ba (Ministério da Defesa de Guiné-

Bissau); e Sra. Rosa Comba Jaime (Ministério da Defesa Nacional de 

Moçambique). A moderação coube à Prof. Dra. Paula Drumond (GSUM, 

IRI/PUC-Rio).

Este evento promoveu o intercâmbio de conhecimentos, experiências e 

boas práticas relacionadas à agenda entre autoridades governamentais, 

militares e civis, dos Estados-Membros da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), representantes de organizações da sociedade 

civil e da Organização das Nações Unidas.

Os participantes foram convidados a compartilhar suas perspetivas e 

experiências em temáticas como a presença de mulheres nas Forças 

Armadas, promoção da liderança de mulheres e sua participação em 

processos de paz e em medidas de prevenção ao extremismo violento e 

terrorismo e proteção às mulheres contra a violência baseada em gênero. 

As discussões foram ao encontro do diálogo e a cooperação para a 

elaboração de políticas e estratégias conjuntas capazes de refletir as 

realidades dos países da Comunidade.

Palestra Externa: “Centro de Análise Estratégica: Desafios para o 

Futuro”

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

Francisco EVANDRO Rodrigues Camelo, foi convidado pelo Instituto de 

Defesa Nacional de Angola para proferir palestra on-line, sob os auspícios 

da iniciativa “Pensar Global .com” daquele Instituto. A palestra ocorreu no 

dia 22 de outubro de 2020, e o tema foi: "Centro de Análise Estratégica: 

Desafios para o Futuro".
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Fotos 100 e 101 – Panfletos da Palestra do Diretor do CAE/CPLP

Participação do CAE/CPLP nas Reuniões dos Órgãos da Componen-

te de Defesa da CPLP

No ano de 2020, em razão das restrições impostas pelos Estados-Membros 

para a prevenção à pandemia da COVID-19, houve somente uma reunião 

da Componente de Defesa da CPLP, a XII Reunião de Diretores de Política 

Nacional.

XII Reunião de DPDN/CPLP

No dia 24 de Novembro de 2020, o Diretor do Centro de Análise 

Estratégica da CPLP (CAE/CPLP) participou da XII Reunião de Diretores 

de Política de Defesa Nacional ou equiparados da Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa, que foi realizada por videoconferência, organizada 
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pela Direção-Geral de Política de Defesa Nacional de Portugal (DGPDN), 

por iniciativa de Angola. O Diretor do CAE/CPLP em sua intervenção, deu 

a conhecer o ponto da situação do Projeto "Espaço CPLP" e a existência de 

Grupos de Reflexão para investigação de temas, e anunciou a realização do 

4º Colóquio Estratégico, no dia 07 de Dezembro, em parceria institucional 

inédita com a Unidade do Sul Global para Mediação do Instituto de 

Relações Internacionais da PUC-Rio (GSUM/IRI-PUC-Rio), 

subordinado ao tema "A Agenda “Mulheres, Paz e Segurança” no espaço 

da CPLP: 20 anos da Resolução 1325". 

Foto 102 - XII Reunião de Diretores de Política de Defesa Nacional

A XII Reunião de Diretores de Política de Defesa Nacional ou equiparados 

da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (DPDN/CPLP, 

realizou-se pela primeira vez por videoconferência, e contou com a 

participação de todos os Estados- Membros, Diretor do Centro de Análise 

Estratégica e representante do Secretariado Executivo da CPLP.

A reunião foi co-presidida pelo DGPDN de Portugal, Dr. Paulo Lourenço e 

pelo homólogo de Angola, Tenente-General Barbosa Antunes Epalanga.
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Outrossim, deu-se a conhecer o ponto de situação da atuação do setor da 

Defesa no contexto da Covid-19 nos Estados-Membros, registando-se, 

ainda, o envolvimento na redinamização da Componente de Defesa da 

CPLP e na celerização de trabalhos em curso no âmbito da Agenda 

“Mulheres, Paz e Segurança”; edificação de um Mecanismo de Resposta 

da CPLP a Situações de Catástrofes; e uma reflexão conjunta sobre o 

reforço da cooperação entre os Estados e das respetivas capacidades 

nacionais no domínio das operações de paz das Nações Unidas. Constituiu 

ainda, uma oportunidade, para o diálogo sobre os trabalhos desenvolvidas 

pelo Centro de Análise Estratégica.

Reuniões de Coordenação do CAE/CPLP

No ano de 2020, houve (3) três Reuniões de Coordenação do CAE/CPLP, 

entre a as duas estruturas Centralizada e Descentralizada, conforme tabela 

abaixo:

Reunião  Data  NN Participantes  

1ª 30ABR2020  Angola, Brasil, Portugal e Moçambique  

2ª 29JUL2020  Brasil, Guiné -Bissau, Moçambique, Portugal e  

São Tomé e Príncipe  

3ª 29OUT2020  Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e  

Portugal  

 

Recursos Humanos, Capacitação e Estágios

Despedida, promoção e receção de oficiais

No dia 21 de maio de 2020, conforme despacho do Exmo. Sr. Secretário 

Permanente do Ministério da Defesa Nacional (MDN) de Moçambique, 

foi determinada a cessação de destacamento em Comissão Normal de 
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Serviço no MDN do Tenente-Coronel (na Reserva) Nuro Ussene Valgy e 

do Major (na Reserva) Atanásio José Viegas, junto ao Centro de Análise 

Estratégica (CAE/CPLP), em razão do encerramento do prazo, após a 

passagem à condição de Reserva.

No dia 13 de Julho de 2020, foi realizada uma cerimônia de despedida, 

com a presença do Tenente-Coronel Nuro, que deixou o Centro após 17 

anos de trabalho e dedicação, desde o período da comissão instaladora.

Foto 109 – Despedida do Ten.-Cor. Nuro Ussene Valgy

No que concerne às promoções, no dia 15 de Julho de 2020, o Diretor do 

CAE/CPLP participou como convidado da Cerimônia de Promoção e 

Troca de Platinas de três Oficiais que estão em Comissão Nacional de 

Serviço no Centro. O evento teve lugar no Ministério da Defesa Nacional 

de Moçambique e foi presidido pela Diretora Nacional de Recursos 

Humanos, Coronel Flora Mateus Chipanda.

Os Alferes que foram promovidos a Tenentes são: Bonifácio Alberto Cau, 

Anabela Alberto Ngongolo e Ronaldo Atanásio Chissano. Estes oficiais 
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estão destacados no CAE/CPLP, pelo Estado-Maior-General, a cerca de 

dois anos, para exercer atividades nas áreas de pesquisa e administração 

pública.

Fotos 104 e 105 – Cerimônia de Promoção de Oficiais do CAE/CPLP

Em 26 de outubro de 2020, apresentou-se um novo Oficial para exercer a 

função de Chefe do Gabinete de Documentação e Divulgação (GDD). 

Trata-se do Major Humberto Francisco Macaringue, formado pela 

Academia Militar de Moçambique e, também, com Mestrado em Relações 

Internacionais pelo antigo Instituto Superior de Relações Internacionais 

(ISRI), atual Universidade Joaquim Chissano (UJC).

Capacitação

No período de 06 a 13 de abril de 2020, em cooperação com a Marinha do 

Brasil (MB), o CAE/CPLP coordenou o Estágio de Qualificação Técnica 

de Atuação Contra a Proliferação do COVID-19 à Distância (E-QTEsp-

COVID-19/EAD) para cinco representantes do Centro, do Ministério da 

Defesa Nacional de Moçambique (MDN – Moçambique) e dos três Ramos 

das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM).

Esta capacitação proporcionou ao Centro tomar todas as medidas 

preventivas necessárias para atuar contra à proliferação do COVID-19, 

bem como, contribuiu com as FADM na formação de multiplicadores.
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Foto 106 – Encerramento do estágio no Espaço CPLP

Em atendimento ao pedido do CAE/CPLP, o Tenente-Coronel Pedro 

Bretes Amador, antigo Coordenador do Núcleo Nacional do CAE/CPLP 

em Portugal, conduziu a formação sobre a "Iniciação à Prospetiva 

Estratégica (IPE) ", para os colaboradores deste Centro, em sessões 

semanais, nos meses de Outubro e Novembro de 2020, por 

videoconferência.

A IPE apresentou os fundamentos da prospetiva, conceitos, processos e 

ferramentas, planeamento de cenários e um workshop para aplicação dos 

conhecimentos.

A Direção-Geral de Política de Defesa Nacional (DGPDN) do Ministério 

da Defesa Nacional de Portugal (MDN-Portugal) destinou uma vaga no 

Curso de Defesa Nacional (CDN 2020/21), realizado pelo Instituto de 

Defesa Nacional (IDN), a este Centro. O colaborador indicado foi o 

Tenente Ronaldo Atanásio Chissano.

Em razão das restrições impostas pelo Governo Português para o combate 
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à pandemia de COVID-19, o MDN-Portugal não pôde alojar os auditores, 

sendo que o curso foi conduzido inteiramente por videoconferência, 

permanecendo os auditores estrangeiros em seus Países.

Estágios

Em atendimento à solicitação do Ministério da Defesa Nacional de 

Moçambique, por intermédio de Oficio da Direção Nacional de Recursos 

Humanos, o CAE recebeu dois (02) estudantes para a realização de estágio 

pré-profissional, no período de 16 de Novembro a 18 de Fevereiro de 2021, 

nomeadamente a Sra. Valeria de Sousa Uamba e o Sr. Ernesto Abílio Wate, 

respetivamente, da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e 

Universidade Joaquim Chissano (UJC).

2º Curso Básico de Análise Estratégica (2º C-BAE)

O CAE/CPLP realizou o 2º Curso Básico de Análise Estratégica (C-BAE), 

no período de 23 de novembro a 04 de dezembro de 2020. O curso tem 

como objetivo geral dotar os auditores de ferramentas básicas para uma 

análise preliminar de uma conjuntura político-estratégica.

Nesta segunda edição, a primeira fase do curso (parte teórica) foi 

conduzida por videoconferência e contou com o apoio de instrutores dos 

Estados Membros da CPLP, que lecionaram os seguintes módulos: 

Introdução à Estratégia, Geopolítica, Ciência Política e Relações 

Internacionais, Diplomacia de Defesa e Economia de Defesa.
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Foto 107 – Panfleto do 2º C-BAE

A segunda fase do curso (parte prática) foi presencial, e teve lugar no 

Espaço CPLP. No entanto, em razão dos procedimentos de prevenção à 

pandemia da COVID- 19, o número de vagas foram reduzidas à metade, 

distribuídas para as Embaixadas dos Estados Membros em Moçambique, 

Ministério da Defesa Nacional de Moçambique, Estado-Maior-General 

das FADM, Comando do Exército, Comando da Marinha de Guerra, 

Comando da Força Aérea, Instituto Superior de Estudos de Defesa 

(ISEDEF) e Núcleo Nacional do CAE em Moçambique. A Cerimônia de 

Abertura do 2º C-BAE ocorreu no dia 23 de novembro de 2020.

O curso contou com a participação de auditores da Embaixada de Angola, 

Brasil, Guiné Equatorial, Comando do Exército, Comando da Força Aérea, 

Comando da Marinha de Guerra, ISEDEF e do Ministério da Defesa 

Nacional de Moçambique. Os Auditores provenientes da Embaixada de 

Brasil e Guiné Equatorial apenas terminaram a fase teórica, sendo que os 

outros auditores terminaram o curso com sucesso.

A cerimônia de Enceramento foi presidida pelo Diretor do CAE/CPLP, 
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CMG Francisco Evandro Rodrigues Camelo, que efetuou a entrega de 

certificados aos cursantes. Também foram agraciados o Coordenador do 2º 

C-BAE, Ten. Bonifácio Cau, e o instrutor das aulas práticas, o Alf. José 

Abílio Sitoe.

Publicações e o Espaço CPLP

Boletim Estratégico

O Boletim Estratégico é uma publicação digital do CAE/CPLP, que 

contribui com a tarefa da difusão de conhecimentos. Ele divulga as notícias 

do CAE e de seus Núcleos Nacionais, apresenta pequenos artigos e uma 

análise conjuntural político- estratégico das quatro regiões do mundo onde 

estão localizados os países da CPLP. No ano de 2020, o CAE⁄CPLP lançou 

3 (três) Boletins Estratégicos, nº 2, 3 e 4.

Revista Estratégica

No dia 28 de Dezembro de 2020, o CAE/CPLP efetuou o lançamento da 

segunda Edição da Revista Estratégica. A Revista Estratégica é uma 

publicação oficial do Centro de Análise Estratégica da CPLP 

(CAE/CPLP), que tem o propósito de difundir artigos do CAE, dos 

Núcleos Nacionais e de colaboradores. A segunda edição conta com um 

conselho editorial, além de artigos em língua inglesa.

Espaço CPLP

Criado pelo atual Diretor, CMG Francisco Evandro Rodrigues Camelo, em 

2019, o Espaço CPLP pretende ser o ponto de apoio para todos os domínios 

de cooperação em Maputo, uma espécie de ponto forte da CPLP. Poderá ser 

usado para:
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- Reunir pontos focais da CPLP, em Moçambique, em torno de um tema 

comum;

- Acolher os encontros dos Grupos CPLP em Moçambique, com a presença 

dos Embaixadores dos Países da CPLP;

- Acolher as futuras Missões de Observação Eleitoral – MOE, caso haja; e

- Acolher reuniões e encontros de outros domínios, estimulando a 

cooperação estre as várias vertentes da CPLP.

O Espaço CPLP contribuirá, sobremaneira, para concertação política- 

diplomática, um dos objetivos da CPLP. Inclusive o logotipo foi 

desenvolvido pelo Diretor atual.

Foto 108 – Como foi criado o Logotipo do Espaço CPLP

A proposta de Documento de Projeto da Atividade “Espaço CPLP” foi 

encaminhada para o Secretariado Executivo da CPLP por intermédio do 

Ofício nº 151/2020, de 10 de setembro de 2020. O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Concertação Permanente (CCP) e será financiado na 

íntegra pelo Brasil. Os recursos foram liberados em 2021.

Visitas realizadas e recebidas

Realizadas

No dia 09 de março de 2020, uma comitiva do CAE/CPLP foi recebida em 

audiência pelo Excelentíssimo Senhor Jaime Bessa Augusto Neto, novo 

Ministro da Defesa Nacional de Moçambique. Compunha a comitiva o 

Diretor do CAE, CMG Francisco Evandro Rodrigues Camelo, e os dois 
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Chefes de Gabinete do Centro, Ten-Cor Nuru Ussene Valgy e Ten. 

Hermenegildo Figueiredo.

O Diretor cumprimentou o Excelentíssimo Senhor JAIME BESSA NETO 

pela assunção de tão importante cargo, agradeceu-lhe por todo o apoio 

prestado ao CAE, em especial, a cessão de militares e servidores civis para 

compor sua força de trabalho, e que o Centro aguarda ansiosamente sua 

visita. O Diretor aproveitou o ensejo para lhe entregar um exemplar da 

primeira edição da Revista Estratégia. O Ministro agradeceu aos 

cumprimentos e disse que o Ministério, dentro do que estiver ao seu 

alcance, continuará a apoiar o CAE.

Foto 109 – Ministro da Defesa Nacional de Moçambique
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No dia 09 de março de 2020, uma comitiva do CAE/CPLP realizou uma 

visita de cortesia à Embaixada de Angola em Moçambique, no âmbito do 

programa de apresentação do CAE às embaixadas dos Estados Membros e 

Observadores Associados da CPLP.

A comitiva era composta pelo Diretor do CAE, CMG Francisco Evandro 

Rodrigues Camelo e quatro membros da sua equipe de trabalho, e foi 

recebida pelo Excelentíssimo Senhor José João Manuel, Embaixador de 

Angola em Moçambique, acompanhado do Ministro-Conselheiro e do 

Adido de Defesa junto à Embaixada.

O Diretor do CAE/CPLP agradeceu pela acolhida à comitiva e, em 

seguida, fez uma apresentação sobre o CAE, citando suas atividades, 

missão, objetivos e plano de atividades em 2020, colocando o Centro à 

disposição para o estreitamento de laços e de cooperação. Por sua vez, o 

Embaixador de Angola agradeceu pela visita e disse que a Embaixada está 

igualmente disposta a cooperar com este Centro.

Foto 110 – Embaixador de Angola recebe comitiva do CAE
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No dia 16 de Março de 2020, uma comitiva do Centro de Análise 

Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CAE/CPLP) visitou a Embaixada da República Argentina em 

Moçambique, no âmbito da programação de visitas do Centro às 

representações diplomáticas dos Estados Membros e Observadores 

Associados da CPLP, existentes em Moçambique.

O Diretor, CMG Francisco Evandro Rodrigues Camelo, e quatro membros 

de sua equipe de trabalho, foram recebidos pelo Excelentíssimo Senhor 

Federico Villegas Beltrán, Embaixador da República Argentina em 

Moçambique, que estava acompanhado de uma assessora.

Após os cumprimentos, o Diretor do CAE/CPLP agradeceu pela 

disponibilidade em receber a comitiva e, em seguida, falou sobre o CAE, 

citando suas atividades, missão e objetivos, dizendo que o Centro tem 

disponibilidade e interesse de estreitar laços de parceria e cooperação com 

os Países Observadores Associados.

Por sua vez, o Exmo. Sr. Embaixador Villegas agradeceu pela visita e 

manifestou o interesse em participar das atividades do Centro e, também, 

de contribuir por intermédio de apresentações de palestras no CAE, 

principalmente, se a temática estiver relacionada aos processos de paz em 

Moçambique e do Desarmamento, Desmobilização e Reintegração 

(DDR), nos quais houve participação Argentina.
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Foto 111 – Visita à Embaixada da Argentina em Moçambique

No dia 22 de Setembro de 2020, uma comitiva do Centro realizou uma 

visita de cortesia à Embaixada da República da Guiné Equatorial em 

Moçambique, no âmbito do programa de apresentação do CAE às 

embaixadas dos Estados Membros e Observadores Associados da CPLP, 

com representação em Maputo.

A comitiva era composta pelo Diretor do CAE, CMG Francisco Evandro 

Rodrigues Camelo e três membros da sua equipe de trabalho, e foi recebida 

pelo Excelentíssimo Senhor Bienvenido Esono Engonga Okomo, 

Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República da Guiné 

Equatorial em Moçambique, que se fez acompanhar do Primeiro-

Secretário, Segundo-Secretário e Adido Administrativo.

O Diretor do CAE/CPLP agradeceu pelo acolhimento à comitiva e fez uma 

explanação sobre o CAE, citando suas atividades, missão, objetivos e 

plano de atividades para o ano 2020, colocando o Centro à disposição para 

o estreitamento de laços de cooperação, além de ofertar dois exemplares da 

primeira edição da Revista Estratégica. Por sua vez, o Embaixador da 
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Guiné Equatorial agradeceu pela visita e disse que a Embaixada está 

igualmente disposta a cooperar com o Centro.

Foto 112 – Foto de ocasião na Embaixada da Guiné Equatorial em Moçambique

Recebidas

O CAE/CPLP recebeu a visita do Prof. Dr. pedro Nuno Seabra, do Instituto 

Universitário de Lisboa, no dia 16 de janeiro de 2020. A visita foi iniciada 

com uma apresentação sobre o Centro, proferida pelo Diretor do 

CAE/CPLP, CMG Francisco Evandro Rodrigues Camelo. Em sequência, 

o Prof. Dr. Pedro Seabra, que é Professor Auxiliar Convidado do 

Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas do Instituto 

Universitário de Lisboa e Investigador do Centro de Estudos 

Internacionais (CEI-IUL), falou sobre sua experiência profissional, 

trabalhos realizados e atuais linhas de investigação. Depois, foi realizada 

uma visita guiada pelo Centro, culminando em uma conversa com os 

investigadores do CAE.

Na oportunidade, o Prof. Dr. Pedro repassou alguns artigos de sua autoria, 

contribuindo com o aumento do acervo deste Centro, dentre os quais se 

destaca o “Defence cooperation between Brazil and Namibia: Enduring 
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ties across the South Atlantic” (tradução livre: Cooperação em defesa 

entre o Brasil e a Namíbia: laços duradouros no Atlântico Sul), publicado 

na South African Journal of International Affairs, em 2016, atinente à bem-

sucedida cooperação entre Brasil e Namíbia.

Foto 113 – Foto de ocasião da visita do Prof. Dr. Pedro Seabra

No dia 06 de Março de 2020, o CAE/CPLP recebeu a visita dos três 

militares brasileiros que cumprem a missão de Instrutor no Instituto 

Superior de Estudos de Defesa “Tenente-General Armando Emílio 

Guebuza” (ISEDEF): CMG Elihú de Almeida Junior, Cor. (FAB) 

Humberto Rubin Neto e Maj (EB) Roberto Pereira de Lima Júnior.

A visita consistiu de uma pequena apresentação sobre o CAE, feita pelo 

Diretor CMG Francisco Evandro Rodrigues Camelo, no Espaço CPLP, na 

qual falou sobre a história do Centro, organograma, atividades realizadas, 

metas alcançadas e plano de atividades para 2020, dentro o qual destacou o 

2º Curso Básico de Análise Estratégica (C-BAE), que foi realizado em 
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Novembro do ano em causa. Na primeira edição do C-BAE, o CAE contou 

com o importante apoio dos instrutores brasileiros à época.

No dia 13 de Março de 2020, o General de Brigada Otávio Rodrigues de 

Miranda Filho, 5º Subchefe do Estado-Maior do Exército (EME) do 

Brasil, visitou o Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países 

da Língua Portuguesa (CAE/CPLP), acompanhado do Adido de Defesa do 

Brasil em Moçambique e do Instrutor do Exército Brasileiro no Instituto 

Superior de Estudos de Defesa (ISEDEF).

O Gen. Bda. Miranda Filho foi rececionado pelo Diretor do CAE/CPLP, 

juntamente com sua equipe de apoio. No discurso de boas-vindas, o CMG 

Evandro disse que a visita era uma singular oportunidade para apresentar a 

nova dinâmica, as atividades e a profícua sinergia existente no Centro.

Após uma breve apresentação, no Espaço CPLP, foram-lhe mostradas as 

instalações do Centro, onde houve realocação e climatização de espaços, 

com ênfase nas salas da Seção de Informática e da Seção de Apoio à 

Investigação. O general brasileiro agradeceu a visita e disse que voltará 

para o Brasil com conhecimento mais profundo do CAE e do trabalho aqui 

desenvolvido.

Foto 114 – Gen. Miranda e CMG Evandro
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Em razão das restrições impostas pelos Estados Membros para o combate à 

pandemia da COVID-19, em especial Moçambique, no ano de 2020, 

houve somente a reunião da IX Reunião do Conselho Consultivo (CC), de 

forma presencial, e a XII Reunião dos Diretores de Política de Defesa 

Nacional (DPDN), esta já na modalidade de videoconferência. Não 

obstante, o CAE/CPLP adquiriu experiência na condução de eventos por 

videoconferência, tendo realizado, pela primeira vez, palestra, colóquio, 

primeira fase de curso e seminário internacional de forma totalmente on-

line. Efetivamente, estas efemérides permitiram adquirir uma nova 

dimensão no alcance de palestrantes, instrutores e participantes, chegando 

a vários lugares do mundo. Como escreveu Luís de Camões, “por mares 

nunca antes navegados”.

Outro ponto relevante foi a decisão deste Diretor de retomar o uso de uma 

ferramenta estatutária que é a constituição de Grupo de Reflexão (GR), que 

há bastante tempo estava em desuso, por considerar o GR um excelente 

instrumento para o cumprimento das tarefas de pesquisar e estudar. O GR 

nº 1/2020 foi constituído para trabalhar o seguinte tema: “Desafios de 

Integração de Estados Observadores Associados para o Domínio da 

defesa da CPLP: vantagens e Desvantagens”.

Importa destacar também a publicação da segunda edição da Revista 

Estratégica, publicação oficial do CAE/CPLP. Esta edição conta com um 

Conselho Editorial, que confere uma maior qualidade aos nossos artigos, e 

também com artigos em língua inglesa, o que proporcionará aumentar o 

alcance de nossos leitores.

Em suma, a execução do plano de atividades de 2020 foi a continuidade da 

experiência de inovações, dinamismo e abertura do CAE para a 

comunidade acadêmica, militar e civil, que estudam Estratégia, o que 

contribuiu sobremaneira para o cumprimento da missão deste Centro e 

continuação do inédito relevo público alcançado nesta gestão.
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2021

X Reunião do Conselho Consultivo

Nos dias 23 e 24 de Fevereiro de 2021, em sua estrutura central localizada 

na cidade de Maputo - Moçambique, o Centro de Análise Estratégica da 

CPLP (CAE/CPLP) realizou a X Reunião do Conselho Consultivo.

Pela primeira vez, a reunião aconteceu em formato híbrido, com a 

participação presencial e por videoconferência dos Coordenadores, em 

razão da pandemia da COVID-19.

A intervenção de boas-vindas foi realizada Diretor do CAE/CPLP, Capitão 

de Mar e Guerra Francisco Evandro Rodrigues Camelo. A abertura da 

reunião coube ao Exmo. Sr. Coronel Omar Saranga, Diretor Nacional de 

Política de Defesa, em representação do Ministro da Defesa Nacional de 

Moçambique, Exmo. Sr. Jaime Bessa Neto.

Dentre os diversos assuntos tratados, destacam-se a apreciação positiva do 

Relatório de Atividades e de Contas de 2020 e do trabalho desenvolvido 

pelo Diretor durante o ano em análise, a aprovação dos projetos da 

Biblioteca do CAE e da Rede Estratégica do CAE (RECAE) e a aprovação 

da inédita Metodologia de Pesquisa do CAE.

Houve cobertura da imprensa, sendo que a Televisão de Moçambique 

(TVM) e o Jornal Notícias divulgaram matérias sobre o evento.
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Fotos 115 e 116 – Imagens da X Reunião do CC

Foto 117 – foto de ocasião da X Reunião do CC



177

Seminários Internacionais Político-Estratégicos, Ciclo de Palestras e 

Colóquios Estratégicos 

XXI Seminário Internacional Político-Estratégico do CAE/CPLP

No dia 25 de Fevereiro de 2021, o Centro de Análise Estratégica da CPLP 

(CAE/CPLP) realizou o XXI Seminário Internacional Político-

Estratégico, subordinado ao tema "Os Objetivos Nacionais de Defesa e 

suas Respetivas Estratégias de Defesa dos Países da CPLP", o segundo 

totalmente virtual, transmitido ao vivo (em direto) pela plataforma Zoom e 

pelo canal do CAE no Youtube.

A abertura do Seminário foi feita pelo Exmo. Sr. Bienvenido Esono 

Engonga Okomo, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da 

República da Guiné Equatorial em Moçambique. Os conferencistas foram 

os Coordenadores dos Núcleos Nacionais do CAE/CPLP de Angola, 

Brasil, Moçambique e Portugal.

Fotos 118 e 119 - XXI Seminário Internacional Político-Estratégico do CAE/CPLP

XXII Seminário Internacional Político-Estratégico do CAE/CPLP

No dia 25 de Maio de 2021, o Ministério da Defesa do Brasil e o Centro de 

Análise Estratégica da CPLP (CAE/CPLP), conduziram o XXII 

Seminário Internacional Político-Estratégico (Virtual), subordinado ao 
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tema “Estratégias para situações de catástrofes no âmbito da CPLP”.

O seminário teve como objetivo apresentar a proposta de um mecanismo 

de cooperação entre as Forças Armadas dos Estados-Membros da CPLP, 

por meio de seus Ministérios da Defesa ou equivalentes, para ações 

coordenadas de resposta a situações de catástrofes em um país membro 

afetado, por intermediação direta dos seus respetivos Ministérios da 

Defesa ou com o seu apoio na articulação junto aos organismos nacionais 

responsáveis.

O seminário teve como palestrante principal, o Capitão de Mar e Guerra 

(FN) Walter Marinho de Carvalho Sobrinho, do Ministério da Defesa do 

Brasil. O evento foi realizado virtualmente através da plataforma ZOOM e 

a participação ocorreu mediante convite.

XXIII Seminário Internacional Político-Estratégico 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 híbrido, 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 

desenvolvimento regional”. 

A moderação foi realizada pelo Senhor Hosten Yassine Ali 

(Moçambique), Gestor de Operações Marítimas do Porto de Maputo.

Os palestrantes convidados:

- Senhor Daniel Ribeiro Vasconcelos (Brasil), Oficial do Programa Global 

contra Crime Marítimo do Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e 
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Crimes (UNODC-GMCP)

- Capitão de Mar e Guerra Francisco das Chagas Lemos Júnior (Brasil), 

Coordenador na Seção de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa 

do Brasil

- Tenente-Coronel e Professor Doutor Luís Manuel Brás Bernardino 

(Portugal), pesquisador do Instituto Universitário Militar

- Professor Doutor Tiago Zanella (Brasil), Especialista em Direito do Mar 

do Programa Global Contre Crime Marítimo do Escritório da Nações 

Unidas Sobre Drogas e Crimes (UNODC-GMCP)

- Professor Doutor Vinicius Mariano de Carvalho (Brasil), Diretor do 

King's Brazil Institute e Vice Dean International da Faculdade de Social 

Sciences and Public Policy – King's College London.

Foto 120- XXIII Seminário Internacional Político-Estratégico do CAE/CPLP

1º Ciclo de Palestras do CAE/CPLP – 2021

O Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CAE/CPLP), órgão da componente de defesa da CPLP, 

promoveu o I Ciclo de Palestras referente ao ano 2021, composto por três 
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conferências subordinadas ao tema “Impacto Socioeconómico e 

Securitário da Pandemia da COVID-19 nos Países Membros da CPLP”, 

nos meses de Abril e Maio.

No dia 29 de Abril de 2021, decorreram apresentações do Dr. Fernando 

Paixão D. Machado (Instituto de Defesa Nacional de Angola), Coronel 

Rozemildo Vaz (Coordenador do Núcleo Nacional do Brasil) e Dr. Carlos 

Reis (Conselheiro de Segurança Nacional do Governo de Cabo Verde).

No dia 13 de Maio de 2021, ocorreu o 2º Dia de conferência, 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 ISEDEF e membro do Núcleo Nacional de 

Moçambique).

No dia 27 de Maio de 2021, às 14h, o Centro de Análise Estratégica da 

CPLP (CAE/CPLP) e o Instituto Universitário Militar (IUM) de Portugal 

realizaram a terceira e última conferência, subordinada ao tema “Impacto 

Socioeconómico e Securitário da Pandemia da COVID-19 nos Países 

Membros da CPLP”. 

O palestrante 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.

5° Colóquio Estratégico e Oficina de Estudos Estratégicos

O Centro de Análise Estratégica da CPLP (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 Portugal - 

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), 
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conduziram o 5° Colóquio Estratégico e a Oficina de Estudos Estratégicos, 

subordinados ao tema “O Papel das Relações Civis-Militares na 

Promoção da Paz e Segurança Nacional no Âmbito da CPLP”.

O evento transcorreu em formato híbrido, nos dias 23 e 24 de Junho de 

2021, entre as 14h e 17h, horário de Moçambique. As apresentações 

presenciais foram feitas na Sala de Conferência do CEEI/UJC (Maputo, 

Moçambique), e as outras foram feitas online. Participaram do Evento: Dr. 

Hélder Cafala (Instituto de Defesa Nacional de Angola); Prof. Dr. Vinicius 

Mariano de Carvalho (Diretor do Kin'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 CEEI/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 R. Camelo (Diretor do CAE/CPLP).

Foto 121 - 5° Colóquio Estratégico e Oficina de Estudos Estratégicos
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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 Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o 

Centro de Análise Estratégica da CPLP (CAE/CPLP) realizou um evento 

on-line com a ilustre presença do Exmo. Sr. Embaixador Francisco Ribeiro 

Telles, Secretário Executivo da CPLP (2019-2021), que abordou o tema: 

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

gestão 2019-2021) ".

2º Ciclo de Palestras do CAE/CPLP – 2021

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.

A palestrante foi a Sra. Sílvia João Machado Sousa, Major Técnica de 

Saúde da Força Aérea Portuguesa e, também, Coordenadora Adjunta do 

Fórum de Saúde Militar da CPLP.

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 Rodrigues 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 
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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).

CPLP Azul: os oceanos de língua portuguesa

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”.

Fotos 122 e 123 – Videoconferência sobre a CPLP Azul
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Participação do CAE/CPLP nas Reuniões dos Órgãos da Componente 

de Defesa da CPLP

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

Francisco Evandro Rodrigues Camelo, participou de quatro reuniões da 

Componente de Defesa da CPLP, no ano de 2021, três por 

videoconferência e uma presencial.

No dia 21 de Maio de 2021, ocorreu a 22ª Reunião de Chefes do Estado-

Maior-General das Forças Armadas ou equiparados dos Estados Membros 

da CPLP (CEMGFA/CPLP), por videoconferência, 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, os relatórios de atividades e de contas dos anos de 2019 e 2020.

Foto 124 - 22ª Reunião de CEMGFA/CPLP

No dia 31 de Maio de 2021, houve a 13ª Reunião de Diretores de Política de 

Defesa Nacional ou equiparados dos Estados Membros da CPLP 

(DPDN/CPLP), por videoconferência, organizada pelo Brasil, na qual o 

Diretor também apresentou os relatórios.
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Foto 125 - 13ª Reunião de DPDN/CPLP

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), por videoconferência, 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.

Foto 126 - 20ª Reunião dos MDN/CPLP
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No período de 26 a 27 de Outubro de 2021, na cidade de Salvador, na Bahia 

– Brasil, decorreu de forma presencial, a XIV Reunião dos Diretores de 

Política de Defesa Nacional ou equiparados dos Estados-Membros da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (DPDN/CPLP), que foi 

organizada pela Chefia de Assuntos Estratégicos do Ministério da Defesa 

do Brasil.

O anfitrião do evento foi o General de Exército Eduardo António 

Fernandes, Chefe de Assuntos Estratégicos do Ministério da Defesa do 

Brasil. Além do Brasil, estiveram presentes os representantes de Angola, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e Portugal. 

Também, houve a presença de representantes do Secretariado Executivo 

da CPLP (SE-CPLP) e do Secretariado Permanente para os Assuntos de 

Defesa da CPLP (SPAD/CPLP), bem como, do Diretor do Centro de 

Análise Estratégica da CPLP (CAE/CPLP). O Diretor do CAE apresentou 

os resultados dos trabalhos desenvolvidos no período, desde a última 

reunião, o relatório do Grupo de Reflexão nº 1/2021 e o projeto da Rede 

Estratégica do CAE (RECAE).

Foto 127 - 14ª Reunião de DPDN/CPLP
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1ª Semana da Defesa

No período de 26 a 29 de Julho de 2021, o Centro de Análise Estratégica da 

CPLP (CAE/CPLP) realizou sua primeira Semana da Defesa, que teve 

apoio institucional atribuído pela Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (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, 

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.

Foto 128 – panfleto da 1ª semana da defesa



Inauguração do Espaço CPLP

No dia 09 de Setembro de 2021, foi realizada a inauguração o Espaço 

CPLP, dentro das instalações do Centro de Análise Estratégica da CPLP 

(CAE/CPLP), em Maputo - Moçambique. Estiveram presentes na 

cerimônia 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 Embaixada de Timor-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, diplomata, representante 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 de cooperação 

e reuniões de seus integrantes.
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Fotos 129 e 130 – Espaço CPLP
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Foto 131 – Foto de ocasião da inauguração do Espaço CPLP

Curso de Estudos Africanos em Maputo

O Instituto Universitário Militar (IUM), em Lisboa, em parceria com o 

Instituto de Defesa Nacional de Angola (IDNA), o Centro de Análise 

Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CAE/CPLP) em Moçambique e o Ministério da Defesa Nacional de Cabo 

Verde, realizou, entre 13 e 24 de Setembro de 2021, a 16ª Edição do Curso 

de Estudos Africanos (CEA21).

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

Estudos Africanos, que acompanharam o curso no Espaço CPLP, 

concluíram o referido curso com sucesso. O Centro de Análise Estratégica 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CAE/CPLP) foi um dos 

polos presenciais do CEA21, fora de Portugal, resultado de uma inédita 

parceria entre o Instituto Universitário Militar (IUM) e este Centro.

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

Militar Samora Machel e das Embaixadas de Angola e Guiné Equatorial 

em Moçambique.

Foto 132 – foto de ocasião do CEA21 no CAE/CPLP

Inauguração da Biblioteca do CAE/CPLP

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

Estratégica 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, representando no ato os 

Ministérios da Defesa Nacional de seus países.
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Durante a cerimônia, houve a entrega de livros doados pela Embaixada do 

Japão em Moçambique e pelo Instituto Universitário Militar (IUM) de 

Portugal.

Fotos 133 e 134 – Inauguração da biblioteca do CAE/CPLP

Encerramento do 3º Curso Básico de Análise Estratégica

No dia 10 de dezembro de 2021, houve a cerimônia de encerramento da 3ª 

Edição do Curso Básico de Análise Estratégica (C-BAE), promovido pelo 

Centro de Análise Estratégica da CPLP (CAE/CPLP), com a presença dos 

auditores que concluíram satisfatoriamente o curso.

A cerimônia foi presidida pelo Diretor do CAE/CPLP, CMG Francisco 

EVANDRO Rodrigues Camelo, que efetuou a entrega de certificados aos 

concluintes. Além dos auditores moçambicanos, pertencentes às Forças 

Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), o curso também contou 
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com a participação de dois diplomatas das Embaixadas de Angola e da 

Guiné Equatorial em Moçambique.

O curso teve como objetivo geral dotar os auditores de ferramentas básicas 

para uma análise preliminar de uma conjuntura político-estratégica. A 

primeira fase do curso (parte teórica) foi conduzida por videoconferência e 

contou com o apoio de instrutores dos Estados-Membros da CPLP, que 

lecionaram os seguintes módulos: Introdução à Estratégia, Geopolítica, 

Ciência Política e Relações Internacionais, Diplomacia de Defesa, 

Iniciação à Prospetiva Estratégica e Economia de Defesa.

O grupo de formadores da primeira fase é composto pelos seguintes 

instrutores: Prof. Dr. CARLOS QUETA (Angola); Alte. ANTONIO RUY 

DE ALMEIDA SILVA (Brasil); Prof. Dr. PETERSON SILVA (Brasil); 

Prof. Dr. RONALDO CARMONA (Brasil); TCor PEDRO BRETES 

AMADOR (Portugal); e Major LUÍS FERNANDES JESUS (Portugal). 

A segunda fase do curso (parte prática) foi presencial, e teve lugar no 

Espaço CPLP, foi conduzida pelo Tenente BONIFÁCIO CAU, 

investigador deste Centro.

Foto 135 – Foto de ocasião do encerramento do 3º C-BAE
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Rede Estratégica do CAE/CPLP

O projeto da Rede Estratégica do CAE/CPLP (RECAE) foi idealizado e 

criado pelo CAE/CPLP, com o intuito de constituir uma plataforma de 

interação interinstitucional, que congrega diversos organismos de 

natureza académica vocacionada para o domínio da Estratégia, dos 

Estados-Membros da CPLP. Com esta rede pretende-se envolver 

entidades e/ou instituições credíveis, de natureza públicas, em uma 

plataforma de cooperação mútua para o desenvolvimento conjunto ou 

paralelo de pesquisas científicas de temas de interesse mútuo. A sua 

natureza concreta, forma de interação e operacionalização será objeto de 

um protocolo, que deverá ser aprofundado e delimitado pelas próprias 

instituições que integram a rede.

A RECAE vai contribuir para a materialização dos principais objetivos da 

CPLP, através do desenvolvimento de estudos e reflexões, no domínio da 

estratégia, que promovam a Democracia, a Paz e o Desenvolvimento dos 

Estados-Membros da CPLP. Não devendo de forma alguma prosseguir 

agendas que não atendam os vetores estratégicos da CPLP.

Outrossim, vai contribuir para uma maior integração e interação entre os 

povos dos Estados-Membros nos debates de questões estratégicas no 

âmbito da CPLP, constituindo um fator decisivo para a inclusão dos 

cidadãos da Comunidade na área de educação, um dos objetos da 

Resolução sobre o Acordo sobre a Mobilidade e do Acordo Sobre a 

Mobilidade Entre os Estados-Membros da CPLP, este último aprovado 

recentemente pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e das Relações 

Exteriores da CPLP, na sua XXVI Reunião Ordinária, realizada em 

Luanda, no dia 16 de Julho de 2021; o qual estabelece que ‟a mobilidade e 

a circulação no espaço da CPLP constituem um instrumento essencial para 

o aprofundamento da Comunidade e a progressiva construção de uma 

Cidadania da CPLP”.
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O projeto inicial do RECAE foi apresentado no X Conselho Consultivo do 

CAE/CPLP, onde foi apreciado positivamente pelos seus membros, e a sua 

versão melhorada, foi apresentada pelo Diretor do CAE na XIV Reunião 

de DPDN/CPLP, que decorreu na cidade de Salvador, Bahia, Brasil, nos 

dias 27 e 28 de Outubro de 2021, onde foi feita uma apreciação positiva da 

mesma pelo plenário.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os 18 anos do CAE/CPLP representam a concretização do desafio 

assumido pelos Ministros de Defesa Nacional dos Estados-Membros da 

CPLP, na I Reunião deste Órgão da Componente de Defesa da CPLP, no 

entanto, impõem-se desafios para o futuro do Centro, que podem ser 

resumidos em quatro palavras: capacitação, integração, intercâmbio e 

inter-relação. 

Para cada um deles, o CAE possui projetos, em andamento ou a serem 

concretizados, que contribuirão significativamente para seus enfrenta-

mentos, a saber: Biblioteca do CAE, espaço que vai albergar as obras 

existentes e estará aberto ao público; a implementação da Rede Estratégica 

do CAE que interligará os diversos órgãos e institutos que pesquisam, 

estudam e difundem conhecimentos no domínio da estratégia, permitindo 

a promoção de fóruns, debates, proposição de linhas de pesquisa 

conjuntas, análise de questões urgentes e prioritárias, vagas e bolsas em 

cursos; a constante melhoria da Revista Estratégica; os Colóquios 

Estratégicos; as Reuniões de Coordenação com os Núcleos Nacionais; e os 

Grupos de Reflexão.

O grande desafio é consolidar-se como Centro de excelência na pesquisa, 

estudo e difusão de conhecimentos, no domínio da estratégia, com 

interesse para os objetivos da CPLP, tornando-se referência neste domínio.

“Estratégia: pesquisar, estudar e difundir!”
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