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Eng. José Eduardo dos Santos (8 de 

Julho de 2022) e também à Embaixada 

do Japão pelo falecimento do Antigo 1º 

Ministro,  Shinzo Abe, no fatídico as-

sassinato de 8 de Julho de 2022.  

O Boletim espelha também, a situa-

ção Política Estratégico das Regiões 

onde os Estados Membros (EM) da 

CPLP estão inseridos, olhando com par-

ticular interesse para os assuntos canden-

tes que vem assolando os países da orga-

nização localizados na região.  

Espera-se que os estimados leitores 

interessados nas actividades do CAE e 

nas analises das dinâmicas inerentes a 

Componente de Defesa da CPLP e ou-

tros, possam ter uma óptima leitura e 

que os conteúdos que aqui constam este-

jam à altura das suas expectativas.   

Um bem haja à todos!!! 

Na esteira de um dos conceitos da 

criação do CAE/CPLP, a Direcção ante-

rior aumentou a fasquia das suas activi-

dades em editar quadrimestralmente este 

Boletim que basicamente tem o fito de 

levar aos leitores as notícias e as análi-

ses dos principais assuntos de interesse 

da Componente de Defesa da CPLP que 

ocorrem ou que vêm ocorrendo nos Es-

tados Membros em geral e no CAE/

CPLP em particular. 

Neste número, a direcção editorial 

entendeu constar vários assuntos que se 

prendem com dinâmica das actividades 

do CAE, em plena sintonia com o plas-

mado no seu plano anual de actividade, 

aprovado na última Reunião do Conse-

lho Consultivo (CC) ocorrida no passa-

do dia 08 de Fevereiro de 2022. Lamen-

tavelmente, dá-se aqui nota com particu-

lar realce a apresentação de condolên-

cias à Embaixada de Angola pelo irrepa-

rável desaparecimento físico do seu Ar-

quitecto da Paz e de reconciliação nacio-

nal, Antigo Presidente, 

ACTIVIDADES  

Participação do CAE/CPLP nas Reuniões 
da Componente de Defesa da CPLP: 

• XXXV Reunião do Secretariado Permanen-
te para os Assuntos de Defesa (SPAD) 

•  XXIII Reunião de Chefes de Estado-Maior 
General das Forças Armadas da CPLP 

• XV Reunião de Diretores de Política de 
Defesa Nacional ou Equiparados dos Esta-
dos Membros da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa - CPLP 

• XXI Reunião de Ministros da Defesa da 
CPLP; 

• Reunião de Coordenação CAE/CPLP - NNs.  

 Seminário Internacional Político - Estraté-

gico e Ciclos de Palestras 

• XXV Seminário Internacional Político-
Estratégico 

• Palestra Sobre o CAE em Cabo Verde; 

• Iª Palestra do I Ciclo de Palestras do CAE/
CPLP; 

• IIª Palestra do I Ciclo de Palestras 
 

Capacitação Institucional  

• Curso de Estratégia e Segurança; 

• Curso de Defesa Nacional; 

 

Entrevista Efectuadas 

• Entrevista ao Jornal Notícias; 

• Entrevista ao Canal televisivo STV 

Moçambique; 

Visitas Realizadas; 

• Embaixadas de Portugal, Japão, Brasil e 
Angola 

• Condolências: Repúblicas de Angola e de 
Japão; 

 

Visitas Recebidas  

• Chefe do Departamento de Saúde Militar 
do Estado-Maior General das FADM; 

• Embaixador do Brasil em Moçambique; 

  Outras Actividades  

• Doação de livros pelo Instituto Universi-
tário Militar (IUM) à Biblioteca do CAE/
CPLP; 

• Intercâmbio em biossegurança e bioprote-
ção entre Moçambique e Portugal no do-
mínio da Saúde Militar da CPLP. 

NESTA EDIÇÃO:  

 

O Boletim Estratégico é uma publicação 

oficial digital do Centro de Análise 

Estratégica da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CAE/CPLP), órgão da 

Componente de Defesa da CPLP, 

responsável pela pesquisa, estudo e difusão 

de conhecimentos, no domínio da 

Estratégia, com interesse para os objectivos 

da Comunidade. O Boletim Estratégico 

contribui para a difusão de conhecimentos 

no contexto da CPLP. 
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Nos dias 24 e 25 de Março de 2022, o 

Director do CAE/CPLP participou da Reu-

nião Plenária do SPAD, realizada, em Lis-

boa. Durante a Reunião, o Director do CA-

E/CPLP fez uma exposição apelando a um 

esforço conjunto de aproximação e partici-

pação da Guiné Equatorial nas activida-

des da Componente de Defesa. Segui-

damente fez uma apresentação sintética 

do relatório de actividades e de contas 

referente ao período compreendido 

entre os dias 01 de Janeiro de 2021 e 08 

de Fevereiro de 2022. Recordou, neste 

âmbito, a concretização de iniciativas 

apresentadas em reuniões anteriores, 

nomeadamente, a inauguração do Espa-

ço “CPLP” e da Biblioteca do CAE/

CPLP, que está já a apoiar estudantes 

de Moçambique, bem como, as publi-

cações do Boletim Estratégico, da Re-

vista Estratégica e do Livro ʽʽOs 18 

anos do Centro de Análise Estratégica 

da CPLPʾʾ.  

XXXV Reunião do Secretariado Permanente para os Assuntos de Defesa (SPAD) 
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ACTIVIDADES  

Director do CAE na XXXV Reunião do SPAD 

Elencou, igualmente, as demais reuni-

ões da Componente de Defesa em que 

a direcção deste Centro esteve presen-

te, bem como os eventos e cursos que 

promoveu. Salientou o esforço e em-

penho feito no sentido da profissiona-

lização dos seus quadros. Apelou, ain-

da à necessidade e à imprescindibilida-

de de um maior envolvimento, partici-

pação e contributo dos Estados-

Membros da  CPLP nas actividades do 

CAE/CPLP, de forma a colmatar as 

assimetrias existentes.  

Por último, ressaltou o inestimável 

contributo de Moçambique para o fun-

cionamento do Centro. 

O Director do CAE/CPLP, Coronel Armindo Alcides Garcia Sá 

Nogueira Miranda, participou, no dia 20 de Abril de 2022, da 

23ª Reunião dos CEMGFA/CPLP. O fórum é uma importante 

ferramenta para promover a integração entre Forças Armadas e 

estreitar a relação de cooperação existente com os países de 

língua portuguesa no domínio da Defesa. 

A reunião, realizada por videoconferência, foi presidida pelo 

Tenente-General Falur Rate Laek, Chefe do Estado-Maior Ge-

neral das Forças Armadas do Timor-Leste e contou com a parti-

cipação dos CEMFA dos Estados Membros da CPLP e/ou de 

seus representantes, sendo de realçar a presença dos CEMFAs 

de: Angola, General do Exército António Egídio de Sousa San-

tos; Cabo Verde, Major-General Anildo Emanuel da Graça 

Morais; Guiné Bissau, Tenente-General Biague Na N’Tan; 

Guiné Equatorial, General de Brigada Lucas Obama Ndong 

Mikue, Moçambique, Almirante Joaquim Rivas Mangrasse e 

Representantes dos CEMFA de Brasil, Tenente-Brigadeiro do 

Ar Hudson Costa Potiguara, Chefe de Assuntos Estratégicos, 

Portugal e São Tomé. 

Nesta reunião, o Director do CAE/CPLP apresentou o Relatório 

de Actividades e Contas referente ao ano 2021, recomendações 

da XXI Reunião do Conselho Consultivo e o Informe da   Situ-

ação Político-estratégica da região onde os Estados membros XXIII Reunião dos CEMGFA/CPLP 

XXIII Reunião de Chefes de Estado-Maior General das Forças Armadas da CPLP 

estão inseridos, nomeadamente: África Austral, África 

Central, África Ocidental, Europa e América do Sul. 

Durante o encontro, foram discutidos assuntos de inte-

resse comum, de cooperação entre as Forças Armadas da 

CPLP, bem como sobre o aprimoramento da integração 

no âmbito dessa Comunidade, tais como questões relati-

vas aos Exercícios Militares Conjuntos e Combinados da 

Série “Felino”, Colégio de Defesa, Agenda 1325 e foi 

apresentada a proposta de criação de uma Célula de Coo-

peração Civil-militar (CIMIC), que foi aprovada por 

unanimidade. 
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ACTIVIDADES  

O Director do CAE/CPLP, participou no dia 25 de 

Maio de 2022, na cidade da Praia, capital de Cabo Verde, 

da XXI Reunião dos MDN/CPLP, durante a qual foram 

apresentadas e debatidas várias propostas para a dinami-

zação da componente de defesa. O fórum é uma impor-

                                         I Reunião de Coordenação com os Núcleos Nacionais – 2022 

tante ferramenta para promover a integração da componente de de-

fesa e estreitar a relação de cooperação existente com os países de 

língua portuguesa no domínio da defesa. 

Nesta reunião, o Director do CAE/CPLP apresentou o Relatório de 

Actividades e Contas referente ao ano 2021, recomendações da XXI 

Reunião do Conselho Consultivo e o Informe da Situação Político-

estratégica da região onde os Estados membros estão inseridos, no-

meadamente: África Austral, África Central, África Ocidental, Eu-

ropa e América do Sul. 

Durante o encontro, foram discutidos assuntos de interesse co-

mum, de cooperação no domínio da defesa, bem como sobre o apri-

moramento da integração no âmbito dessa Comunidade, tais como 

questões relativas aos Exercícios Militares Conjuntos e Combinados 

da Série “Felino”, Colégio de Defesa e Agenda 1325.   

O CAE/CPLP realizou a I Reunião de Coordenação com os 

Núcleos Nacionais, no dia 6 de Julho de 2022, às 15H de Mo-

çambique (GMT +2).  A Reunião foi realizada virtualmente e 

contou com a presença dos Coordenadores dos Núcleos Nacio-

nais (NN) de: Angola, Contra Almirante António Oliveira Mi-

XXI Reunião de Ministros da Defesa da CPLP 

Foto de ocasião - Ministros da Defesa da CPLP 

randa; Brasil, Coronel Rozemildo Vaz; Cabo Verde, Dra. 

Sara Moreira Lima; Moçambique Coronel João António 

e; Portugal, Coronel Luís Bernardino. 

A abertura da reunião foi realizada Director, Coronel 

XV Reunião de Diretores de Política de Defesa Nacional ou Equiparados dos Estados Membros da Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP 

No dia 24 de Maio de 2022, o Director do CAE/CPLP, Co-

ronel Armindo Alcides Sá Nogueira Miranda, participou da 

XV Reunião de Diretores da Política de Defesa Nacional ou 

Equiparados dos Estados Membros da CPLP, realizada na Cida-

de da Praia, em Cabo Verde, tendo por objectivo preparar a XXI 

Reunião de Ministros da Defesa Nacional ou Equiparados dos 

Estados Membros da CPLP, realizada no dia seguinte (25 de 

Maio de 2022) na mesma cidade. 

A Reunião foi presidida pelo Diretor Nacional da Defesa de 

Cabo Verde, Tenente-Coronel Domingos Anastácio Oliveira 

Correia e contou com a presença dos Diretores de Política da 

Defesa Nacional de Angola, Brasil, Guiné Equatorial, Moçambi-

que, Portugal e São Tomé e Príncipe, do Diretor do CAE/CPLP 

e SPAD. 

Na ocasião, o Diretor do CAE/CPLP apresentou sumaria-

mente o Relatório Anual de Atividades e de Execução Orçamen-

tal referente a 2021, destacando as reuniões da Componente de 

Defesa em que a direcção deste Centro esteve presente, os even-

tos, cursos e visitas realizadas, a inauguração do Espaço CPLP e 

da Biblioteca do CAE/CPLP, assim como as actividades previs-

tas para 2022 e 2023.  

Salientou o engajamento colocado na profissionaliza-

ção e capacitação dos quadros do Centro e recordou a 

necessidade de regularização dos compromissos financei-

ros assumido, pelos Estados Membros, por forma a que o 

Centro possa garantir a continuidade do seu funcionamen-

to e cumprimento dos objectivos da sua criação. 

Foto de ocasião – Diretores de Política de Defesa Nacional, 
 Diretor do CAE/CPLP e Elementos do SPAD. 
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ACTIVIDADES  

Seminário Internacional Político - Estratégico (SIPE) e Ciclo de Palestras  

XXV Seminário Internacional Político-Estratégico -“A Mobi-
lidade no Espaço CPLP: Implicações, Desafios e Oportunida-
des para a Componente da Defesa” 

No dia 10 de Maio de 2022, às 15h (Fuso GMT +1h – Mo-

çambique), o CAE/CPLP realizou o XXV Seminário Internacio-

nal Político-Estratégico (SIPE), subordinado ao tema: “A Mobi-

lidade no Espaço CPLP: Implicações, Desafios e Oportunidades 

para a Componente da Defesa”. 

O XXV SIPE teve como objectivo: 

Examinar os aspectos jurídicos decorrentes da implementação 
do Acordo de Mobilidade no Espaço CPLP para os Estados 
Membros; 

Identificar os desafios, com enfoque para os de natureza se-

curitária, decorrentes do fluxo migratório no âmbito da Mobili-

dade no espaço da CPLP, face as novas tipologias de ameaça à 

segurança dos Estados, com destaque para o crime organizado 

(tráfico humano, tráfico de drogas, terrorismo, etc); e 

Reflectir sobre as oportunidades que a implementação do Acor-

do de Mobilidade no Espaço CPLP pode trazer aos Estados 

Membros no que tange a Cooperação na Componente de 

Defesa. 

O evento decorreu em formato híbrido. Presencialmente, 

mediante convite, no Espaço CPLP e por videoconferência, 

por intermédio da transmissão ao vivo (em directo) pelo 

canal do CAE/CPLP do ZOOM. 

A moderação foi realizada pelo Coronel Rodrigues La-

pucheque (Moçambique), Professor Universitário. 

Os palestrantes do Seminário foram: 

• DR. Tiago Lemos (Portugal), Direcção Geral de Política 

de Defesa Nacional de Portugal; 

• DR. Júlio Milício, da Embaixada de Cabo Verde em 

Portugal; e 

• Coronel e Professor Doutor Luís Manuel Brás Bernardi-

no  (Portugal), pesquisador do Instituto Universitário 

Militar e Coordenador do Núcleo Nacional do CAE/

CPLP em Portugal. 

Fotos de Ocasião - XXV Seminário Internacional Político e Estratégico do CAE/CPLP 

Foto de Ocasião  

Armindo Alcides Garcia Sá Nogueira Miranda, o qual agradeceu 

a todos pela disponibilidade e participação da reunião que para 

além de discutir os pontos constantes da agenda, certamente, con-

tribuiria para uma maior coordenação e sincronização das activi-

dades realizadas pelo CAE\CPLP, enquanto estrutura centralizada 

e os NN, enquanto estrutura descentralizada do CAE\CPLP. Para 

além do Diretor, participou da reunião o Chefe do Gabinete de 

Documentação e Divulgação, Major Humberto Macaringue por 

parte do Centro. 

A Reunião decorreu num ambiente cordial e foram abordados 

todos os pontos de agenda, nomeadamente: Apresentação das 

Principais Actividades realizadas pelo CAE; Análise do funciona-

mento dos Núcleos Nacionais; Actividades realizadas; Perspecti-

vas; Dificuldades; Ponto de Situação da Proposta de Emendas e 

Alteração do Estatuto e Regulamento do CAE\CPLP; 

Necessidades para o apetrechamento do Espaço CPLP e 

Biblioteca do CAE; Progecto do Livro 25 Anos da Co-

operação na Componente de Defesa na CPLP e Diver-

sos. 
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Palestra Sobre o CAE em Cabo Verde 

                      Momentos da 1ª Palestra do I Ciclo de Palestras 

O Director do CAE/CPLP, Coronel Armindo Alcides Garcia 

Sá Nogueira Miranda, realizou, nos dias 28 de Maio e 2 de Junho 

de 2022, uma palestra sobre CAE/CPLP no Instituto Superior de 

Ciências Jurídicas e Sociais e no Auditório do Estado-Maior das 

Forças Armadas de Cabo Verde, respectivamente, na Cidade de 

Praia, a qual incidiu-se sobre a missão, objectivos, orgânica, acti-

vidades, projectos, perspectivas, desafios e funcionamento do 

Centro. 

     Momento da palestra  

A palestra teve como objectivos: Analisar a Cooperação na 

área da Saúde Operacional no contexto da Cooperação de Defe-

sa da CPLP; Identificar a necessidade da existência de um Pro-

tocolo de Resposta à Pandemias, ao nível da Cooperação de 

Defesa da CPLP; e Identificar contributos para a criação de um 

Protocolo de Resposta à Pandemias, ao nível da Cooperação de 

Defesa da CPLP. 

O evento decorreu em formato híbrido. Presencialmente, 

mediante convite, no Espaço CPLP e por videoconferência, por 

intermédio da transmissão m directo (ao vivo) pelo canal do 

CAE/CPLP do ZOOM e YOUTUBE. 

Os palestrantes da palestra foram: 

• Capitã Ana Isabel A. Barata Martins | Médica na Força 

Aérea Portuguesa; 

• Comodoro Sidónia Fiosse Massangaie | Directora do 

Departamento de Saúde Militar no Estado-Maior Gene-

ral das Forças Armadas de Defesa de Moçambique). 

A moderação foi realizada pelo Coronel e Professor 

Doutor Luís Manuel Brás Bernardino, pesquisador do 

Instituto Universitário Militar e Coordenador do Núcleo 

Nacional do CAE/CPLP em Portugal. 

A realização do evento contou com um importante 

apoio do Ministério de Defesa Nacional de Moçambique. 

A abertura do evento foi realizada pela Comodoro Sidó-

nia Fiosse Massangaie, Directora do Departamento de 

Saúde Militar no Estado Maior General das Forças Arma-

das de Defesa de Moçambique), a qual também fez uma 

apresentação sobre a temática. 

O Evento contou com a presença de público diverso, 

com realce para Diplomatas e Adidos de Defesa da CPLP 

acreditados em Moçambique, altas patentes militares, 

académicos, sociedade civil, entre outros interessados no 

tema. 

A palestra em causa insere-se no âmbito do Ciclo de Palestras 

planificadas pelo Centro, a serem realizadas em todos os Estados 

Membros, tendo por objectivo a divulgação do funcionamento e 

actividades realizadas pelo CAE/CPLP, por forma esti-

mular um maior engajamento da Componente de Defesa 

da CPLP e de instituições afins no cumprimento dos ob-

jectivos da sua criação. 

I Palestra do I Ciclo de Palestras do CAE/CPLP 

No dia 22 de Junho de 2022, às 15H de Moçambique (GMT 

+2), o CAE/CPLP realizou a I Palestra do I Ciclo, subordinado 

ao tema: “A Cooperação de Defesa na CPLP: Contributos para 

a Implementação de um Mecanismo de Resposta à Pandemias”, 

coorganizada pelo Centro e o Instituto Universitário Militar 

(IUM). 

ACTIVIDADES 

Ciclo de Palestras do CAE/CPLP 
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ACTIVIDADES  

II Palestra do I Ciclo de Palestras 

No dia 27 de Julho de 2022, às 15H de Moçambique 

(GMT +2), o CAE/CPLP, realizou a II Palestra do I Ciclo 

de Palestras, subordinado ao tema: ʺOperações Combina-

das: Desafios e Oportunidades para a Interoperabilidade e 

Projecção de Forças para a Componente de Defesa da CPL-

Pʺ. 

 
A palestra teve como objectivos: 

• Partilhar experiências dos Estados Membros em matéria de 

operações combinadas, nomeadamente no que tange a inte-

roperabilidade e projecção de forças;  

• Identificar contributos conducentes a interoperabilidade e 

projecção de forças para a Componente de Defesa da CPLP 

no âmbito das operações combinadas; e 

• Identificar os desafios e oportunidades decorrentes das ope-

rações combinadas para a interoperabilidade e projecção de 

forças para a Componente de Defesa da CPLP. 

O evento decorreu em formato híbrido. Presencialmente, 

mediante convite, no Espaço CPLP e por videoconferência, 

por intermédio da transmissão em directo (ao vivo) pelo ca-

nal do CAE/CPLP do Zoom e Youtube. O vídeo da palestra 

                             Fotos de ocasião - II Palestra do I Ciclo de Palestras 

pode ser revisto pelo seguinte canal da Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZHOkoEt-qbE. 
 

Os palestrantes da palestra foram: 

• Coronel Gonçalves Fernando Muiambo | Instituto Su-

perior de Estudos de Defesa – Moçambique;  

• Capitão de Mar e Guerra Walter Marinho de Carva-

lho Sobrinho | Ministério da Defesa – Brasil 

• Comodoro Paulo Jorge de Oliveira Cavaleiro Ângelo | 

Cooperação no Domínio da Defesa na República de Mo-

çambique;  

• Coronel Sebastião Bernardo Cabuço | Instituto de De-

fesa Nacional – Angola.   
 

A moderação foi realizada pelo Coronel Armindo Sá 

Nogueira Miranda, Director do CAE/CPLP. 

     A abertura do evento foi realizada pelo Major-General 

Victor Muirequetule, Inspector no Ministério de Defesa 

Nacional de Moçambique.  

O Evento contou com a presença de público diverso, 

com realce para Diplomatas, altas patentes militares, aca-

démicos, sociedade civil, entre outros convidados interes-

sados na temática.  

“Estratégia: Pesquisar, Estudar e Difundir! 

www.caecplp.org 

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=ZHOkoEt-qbE.&subject=https://www.youtube.com/watch?v=ZHOkoEt-qbE.
mailto:www.caecplp.org?subject=www.caecplp.org
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ACTIVIDADES 

Capacitação Institucional de Quadros 

Com vista à capacitação dos seus recursos humanos, o CA-

E/CPLP inscreveu três colaboradores, nomeadamente: Major 

Humberto Macaringue, Tenente Bonifácio Cau, e Tenente 

Alberto Chongo, ao curso E-Learning de Pós-graduação em 

Estratégia e Segurança, organizado pela Cátedra EDUWELL-

UNESCO da Academia das Ciências de Lisboa, em parceria 

com a Universidade de Évora, que decorreu entre 11 de outu-

bro de 2021 e 29 de abril de 2022, tendo estes concluído com 

sucesso. 

Curso de Estratégia e Segurança 

Curso de Defesa Nacional 

12 de Maio de 2022, em Portugal- Lisboa. Este curso é leci-

onado pelo Instituto da Defesa Nacional, vocacionado para  

oficiais superiores, quadros superiores das  instituições pú-

blicas, partidos políticos e de sociedade civil, centrado nas 

questões do Estado, e nas matérias de defesa e segurança, 

na sua vertente interna e internacional.   

O curso tem como objectivos: Promover o conhecimento 

aprofundado dos problemas, fenómenos e oportunidades 

associados à segurança e defesa; Fomentar a formação para 

uma cultura estratégica de segurança e de defesa, habilitan-

do cidadãos nacionais e estrangeiros para uma cidadania 

plena e efetiva; Potenciar a consciencialização da sociedade 

civil para as questões da segurança e da defesa, contribuin-

do para um apoio sustentado à formulação e tomada de de-

cisão; Desenvolver capacidades analíticas e críticas que 

potenciem a participação ativa na reflexão e produção de 

segurança e o envolvimento de competências científicas e/

ou profissionais específicas; e Promover o estudo e a inves-

tigação nos domínios da segurança e da defesa, bem como 

em domínios conexos. 

Foto de Ocasião do Curso de Defesa Nacional  

Foto de Ocasião  

Em 2021, o CAE/CPLP beneficiou-se de uma bolsa, atri-

buída pelo Instituto Camões e Cooperação no Domínio da 

Defesa, no âmbito do Programa de Ensino Militar 

(PEMPOR), no qual foi destacado o Tenente José Abílio Si-

toe. 

O Curso de Defesa Nacional (CDN 2021/2022) decorreu 

no período compreendido entre 10 de Novembro de 2021 e  

“Estratégia: Pesquisar, Estudar e Difundir! 

www.caecplp.org 

mailto:www.caecplp.org?subject=www.caecplp.org
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Visitas Realizadas  

ACTIVIDADES  

Entrevista ao Jornal Notícias Entrevista ao Canal televisivo STV/Moçambique 

O Diretor do CAE/CPLP, Coronel Armindo Alcides  Garcia 

Sá Nogueira Miranda, foi entrevistado pelo Jornal Notícias 

de Moçambique, em Março de 2022.   

No dia 11 de Maio de 2022, o Director do CAE/CPLP,  

participou do programa televisivo “Noite Informativa” no 

canal STV/Moçambique. 

Foto de ocasião alusiva a visita 

Embaixada da República Portuguesa em Moçambique 

(8 de Abril de 2022)  

https://caecplp.org/2022/04/13/director-do-cae-cplp-visita-

embaixada-da-republica-portuguesa-em-mocambique/ 

https://www.youtube.com/watch?

v=3jEB5Tj9Jrg&feature=emb_imp_woyt 

Embaixada do Japão em Moçambique  

(19 de Abril de 2022) 

Foto de ocasião alusiva a visita 

https://caecplp.org/2022/05/03/director-do-cae-cplp-visita-

embaixada-do-japao-em-mocambique/ 

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=3jEB5Tj9Jrg&feature=emb_imp_woyt&subject=https://www.youtube.com/watch?v=3jEB5Tj9Jrg&feature=emb_imp_woyt
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=3jEB5Tj9Jrg&feature=emb_imp_woyt&subject=https://www.youtube.com/watch?v=3jEB5Tj9Jrg&feature=emb_imp_woyt
mailto:https://caecplp.org/2022/05/03/director-do-cae-cplp-visita-embaixada-do-japao-em-mocambique/?subject=https://caecplp.org/2022/05/03/director-do-cae-cplp-visita-embaixada-do-japao-em-mocambique/
mailto:https://caecplp.org/2022/05/03/director-do-cae-cplp-visita-embaixada-do-japao-em-mocambique/?subject=https://caecplp.org/2022/05/03/director-do-cae-cplp-visita-embaixada-do-japao-em-mocambique/


 

Rua Coronel Aurélio Manave Nº383 – Maputo – www.caecplp.org E-mail: secretaria@caecplp.org – Telefone: +258 2108 9743  

Página 9 ISSN 2708 -342X -  Ano IV,  Ju lho de 2022 -  Número  09 -  www.caecplp.org  

 ACTIVIDADES  

Prestação de Condolências nas Embaixadas de Angola e do Japão em Moçambique pelo Passamento do An-

tigo Presidente e Antigo Primeiro-ministro, Respectivamente 

No dia 13 de Julho de 2022, o Director do CAE/

CPLP, Coronel Armindo Alcides Sá Nogueira Miranda, prestou 

condolências nas Embaixadas de Angola e do Japão, pela morte 

do antigo Presidente de Angola, Eng. Jose  Eduardo dos Santos e 

do antigo Primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, ocorrido no 

dia 8 de Julho de 2022. 

A presença do Director, manifesta o profundo pesar do CAE/

CPLP, pela irreparável perda e pelas marcas que ambos malo-

grados deixam na condução dos destinos dos seus países e além-

fronteiras. Não há margem para dúvidas de que estes ilustres 

Governantes, permanecerão no tempo e nas memórias de 

toda a África e de todos os Países da CPLP. 

Em seu nome pessoal e em nome do CAE/ CPLP, 

órgão que dirige, curva-se perante suas memórias, ex-

pressando e endereçando ao povo angolano e japonês, 

familiares e amigos, os mais profundos sentimentos de 

pesar pelo desaparecimento físico destes que jamais serão 

esquecidos. 

Foto de Ocasião: Embaixada de Angola e Japão respectivamente.     

Visitas Recebidas 

Chefe do Departamento de Saúde Militar do Estado-Maior General das FADM 

No dia 12 de Maio de 2022, uma delegação composta pela 

Chefe do Departamento de Saúde Militar do EMG das FADM, 

Comodoro Sidónia Fiosse Massangaie, Diretora Nacional de 

Saúde Militar do MDN, Capitã Olga Tuzine e Diretor Clínico do 

Hospital Militar de Maputo – Moçambique, Tenente-Coronel 

Amilcar Lameira, realizou uma visita ao CAE/CPLP, tendo sido 

recebidos pelo Director do Centro, Coronel Armindo Alcides 

Garcia Sá Nogueira Miranda. 

A visita insere-se no âmbito da disponibilidade manifestada 

pelo Centro em acolher o XIX Encontro de Saúde Militar da 

CPLP, a decorrer no último trimestre deste ano, através de suas 

instalações e meios técnicos (sistema de videoconferência). Nes-

te sentido, a delegação vinha reconhecer a Sala de Reuniões do 

Centro, apelidada por Espaço CPLP, e os meios técnicos de que 
Foto de Ocasião 

o Centro dispõe para a realização de eventos por video-

conferência, tendo ficado satisfeitos com o que viram. 
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Embaixador do Brasil em Moçambique 

No dia 28 de Junho de 2022, Exmo. Sr. Embaixador Carlos 

Alfonso Iglesias Puente, Embaixador do Brasil em Moçambi-

que, realizou uma honrosa visita ao CAE/CPLP, como parte de 

sua programação de despedida no âmbito do término do seu 

mandato em Moçambique, na qual se fez acompanhar do Chefe 

do Sector Político, Sr. Pedro A. Penha Brasil e do Adido de 

Defesa do Brasil, Coronel Leonardo Baptista Silva Pereira. 

A visita tinha por objectivo reafirmar a disponibilidade da 

Embaixada do Brasil em continuar a colaborar com o Centro no 

cumprimento das suas atribuições estatutárias, tendo em conta 

as dinâmicas actuais e os ganhos já alcançados na Cooperação 

Foto de Ocasião 

de Defesa na CPLP, na qual o CAE/CPLP assume um 

papel cada vez mais relevante na dinamização da mesma. 

No dia 09 de Maio de 2022, o Instituto 

Universitário Militar (IUM) doou livros diver-

sos à Biblioteca do CAE/CPLP. A entrega sim-

bólica dos livros foi realizada pelo Coronel 

Luís Manuel Brás Bernardino, Coordenador do 

Núcleo Nacional do CAE/CPLP de Portugal e 

Investigador do IUM. Os livros doados para 

OUTRAS ACTIVIDADES  

Foto de Ocasião - Doação do IUM 

Realizou-se, no período compreendido entre 23 e 27 de maio 

de 2022, uma ação de intercâmbio entre Moçambique e Portugal 

no domínio da biossegurança e bioproteção, enquadrada no Pro-

grama de Intercâmbio de Militares da CPLP para Formação e 

Investigação em Saúde Militar desenvolvido no âmbito das ativi-

dades do Fórum de Saúde Militar da CPLP. 

A referida ação de intercâmbio contou com a participação de 

três Oficiais do Serviço de Saúde Militar das Forças Armadas de 

Defesa de Moçambique e teve lugar nas instalações da Unidade 

Intercâmbio em Biossegurança e Bioproteção entre Moçambique e  

Portugal no Domínio da Saúde Militar da CPLP 

Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química do 

Exército Português, tendo sido possível partilhar conhe-

cimento e experiências nestas áreas, contribuindo assim 

para a Cooperação no Domínio da Defesa, em particular 

nas áreas emergentes da biossegurança, bioproteção, se-

gurança sanitária e redução de ameaças e riscos biológi-

cos em todo o seu espectro, bem como para a consolida-

ção de uma rede de biossegurança e bioproteção no do-

mínio da Saúde Militar, integrando os países da CPLP. 

Doação de livros diversos à Biblioteca do CAE/CPLP pelo Instituto Universitário Militar (IUM)  

além de contribuir para o enriquecimento do 

acervo bibliográfico da Biblioteca do Cen-

tro contribuem para a diversificação da lite-

ratura existente.  

Fotos de Ocasião 

ACTIVIDADES  
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Domínio Político-social 

Domínio Económico 

Esta edição destaca no domínio político a tensão política 

no Eswatini e clivagens políticas na África do Sul, entre ou-

tros. No domínio Económico, realça-se os sinais de retoma ao 

crescimento economico, depois da recessão económica causa-

da em parte pela pandemia de Covid 19 na região, todavia 

destaca-se a crise de inflação, como sendo preocupante e sus-

ceptível a provocar descontamento social. No que diz respeito 

ao domínio securitário, destaca-se uma conjuntura marcada 

por um quadro de novas ameaças nomeadamente, a prevalên-

cia da insurgência terrorista em Cabo Delgado, ressurgimento 

de levantamentos populares e alto nível de criminalidade de 

terror na África de Sul. 

A África Austral vive uma situação política estável, em-

bora existam ainda desafios, com particular destaque: tensão 

política no Eswatini e clivagens políticas na África do Sul, 

entre outros.  

Tensão política no Eswatini: este país tem vivido mo-

mentos de tensão política protagonizada por vários segui-

mentos da sociedade, sobretudo estudantes e sociedade civil. 

Este ambiente tem sido recorrente nos últimos anos, tendo se 

agudizado em 2021. Os manifestantes reivindicam reformas 

políticas da monarquia swati. Recentemente, nas primeiras 

semanas de Julho, anunciou-se avanços relativamente as 

reivindicações das manifestações, o que deixa a possibilida-

de de reformas políticas neste país.   

África do Sul: este país apresenta profundas clivagens 

políticas e descontentamento popular, aliado  à existência de 

alto nível de criminalidade violenta (assunto aprofundado no 

domínio securitário), o que faz soar alertas para uma possí-

vel primavera árabe à versão sul africana.  Por outro lado, o 

presidente local é acusado de corrupção, numa declaração 

juramentada por Arthur Fraser,  antigo Director-Geral da 

Segurança do Estado uma declaração que o acusava de es-

conder grandes somas de dinheiro,  apresentada à polícia. 

Esta situação acontece num momento em que regista-se cli-

vagens políticas no seio da African National Congress 

(ANC), principalmente com o antigo presidente da África do 

Sul, que corre um processo de corrupção. Outra preocupa-

ção, é o descontentamento popular no País. Esta situação 

parte dos trabalhadores do sector mineiro que apresentaram 

o seu descontentamento e rejeição do presidente Cyril Ra-

maphosa num comício, na província de North West.  

A situação da economia na região da África Austral tem 

vindo a demostrar sinais de retoma ao crescimento. Esta 

situação deve-se em parte à evolução da situação de pande-

mia da Covid 19 na região, que permitiu um alívio de algu-

mas medidas de confinamento, possibilitando também a 

reabertura de mercados interno, assim como a nível da regi-

ão. Todavia, a região apresenta uma conjuntura económica 

marcada por uma crise de inflação.  

Crise de Inflação: decorrente da guerra russo-

ucraniana, o mundo, assim como a região registam uma 

crise de inflação. E devido às novas sanções impostas à 

Rússia (um dos principais produtores e fornecedores de 

combustíveis e de outros factores de produção), por causa 

da invasão  à Ucrânia (um dos principais produtores de 

cereais), se a situação prevalecer, as crises de inflação e de 

alimentos na região poderão agravar-se. Esta situação pode-

rá criar levantamentos sociais, tal como o actual ambiente 

em Moçambique, África do Sul e Zimbabwe. Olhando para 

indicadores regional, Moçambique  consta da lista dos paí-

ses com considerável aumento da inflação, com  ate 

10.81%, depois de Botswana, Angola, Malawi e Zimbabwe 

respetivamente, tal como indica a tabela abaixo. 

Esta análise apresenta uma avaliação da conjuntura Político-Estratégica das regiões onde os Estados-Membros da CPLP se 

encontram inseridos, nomeadamente, África Austral, África Central, África Ocidental, América do Sul, Europa e Sudoeste 

Asiático, destacando os domínios políticos, económicos e securitários.  

Introdução 

Fonte:https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate?continent=africa. Aces-
sado em julho de 2022.  
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Domínio Securitário 

ÁFRICA CENTRAL 

Domínio Político-social 

Moçambique continua a adotar medidas  macroeconómi-

cas tendo em vista controlar a subida de preços e de taxas de 

juro no mercado. Porém, apesar da conjuntura macroeconó-

mica crítica com o início da exploração do gás LNG no mês 

de Junho, o país pode aproveitar a actual crise energética para 

manter  o seu crescimento económico. Mas, a conjuntura eco-

nómica crítica dos países vizinhos, sobretudo, Zimbabwe e 

Malawi poderá impactar negativamente na economia do país.  

A região da África Austral apresenta uma conjuntura secu-

ritária marcada por um quadro de novas ameaças nomeada-

mente, a prevalência da insurgência terrorista em Cabo Delga-

do, ressurgimento de levantamentos populares e alto nível de 

ʺcriminalidade de terror" na África de Sul. 

Insurgência terrorista em Cabo Delgado: a situação de 

insegurança na região tende a se estabilizar, todavia a ameaça 

prevalece e tende a se alastrar mais ao sul da província, o que 

tem provocado uma nova onda de deslocados e um ambiente 

de desespero por parte das populações afetadas. Refere-se 

ainda que actualmente, o  grupo terrorista Al Sunnah wa Ja-

ma'ah (ASWJ) opta por engajar-se em vários ataques de 

pequena dimensão em simultâneo e pelos fake news. Esta 

tendência de estabilização é fruto da conjugação de vários 

esforços internos (de Moçambique), regionais (através da 

Missão Militar da Comunidade para o Desenvolvimento da 

África Austral em Moçambique - SAMIM), apoio militar 

do Ruanda e internacional (Assistência da União Euro-

peia). 

Ainda na dimensão securitária regional, os altos níveis 

de criminalidade de terror na África do Sul marcam a con-

juntura actual e requerem um monitoramento especial vis-

to que já há registo de vários casos de massacre indiscrimi-

nado de pessoas no país. Uma outra preocupação ligada a 

segurança na África do Sul tem a ver com o recrudesci-

mento da onda de xenofobia, impulsionada por um movi-

mento denominado por Duduma. Este movimento reivindi-

ca junto das autoridades uma alegada impotência na con-

tenção da emigração ilegal neste país. Esta situação até a 

nível interno da própria África do Sul já faz soar alerta da 

possibilidade de uma primavera árabe à versão local.   

Esta análise apresenta a região como uma zona caracterizada por 

conflitos armados, com destaque para as regiões dos Grandes Lagos 

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

interesse económico das grandes potências face a grande disponibi-

lidade de recursos naturais e na busca de novas zonas de influência, 

o que de certo modo, impacta geopolítica e geoestrategicamente os 

países da CPLP que fazem parte desta região. Neste sentido, inte-

ressa nos fazer um breve olhar sobre alguns acontecimentos da regi-

ão da África Central. 

Para este domínio, faz-se a reflexão sobre o processo eleitoral 

em Angola e alguns assuntos da região em geral. Neste sentido, 

destaca-se a assinatura do Memorando de Entendimento entre o 

Governo Angolano e o partido UNITA. O Memorando visa tornar a 

paz e a reconciliação nacional como uma realidade e sã convivên-

cia na base do respeito, tolerância e do civismo para os angolanos. 

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) enquanto  órgão inde-

pendente que organiza, executa, coordena e conduz os processos 

eleitorais em Angola, aprovou o Slogan para o próximo pleito elei-

toral, Eleições Gerais de 2022: (Vota pela paz, democracia e de-

senvolvimento). 

Várias organizações cívicas e igrejas no país com 

destaque para Acção para o Desenvolvimento Rural e 

Ambiente (ADRA), o Observatório Eleitoral Angolano 

(OBEA), a Associação Omunga, o Projecto Agir, a 

PLACA e ainda vários especialistas e professores uni-

versitários integram a missão de observação eleitoral. 

No dia 08 de Julho de 2022, a Presidência da Repú-

blica de Angola leva ao conhecimento da opinião pú-

blica nacional e internacional, com um sentimento de 

grande dor e consternação, o falecimento de Sua Exce-

lência o ex-Presidente da República, Engenheiro José 

Eduardo dos Santos de 79 anos de idade, ocorrido após 

uma doença, tendo-se observado luto nacional por 7 

dias. O Engenheiro e ex-presidente de Angola José 

Eduardo dos Santos, esteve no poder durante 38 anos, 

tendo deixado o cargo em 2017, aquando da eleição do 

Dr. João Lourenço como Presidente da República, ten-

do assumido o cargo de chefe de Estado e de Presiden-

te do MPLA em 1979 depois da morte de Agostinho 

Tenente Bonifácio Cau 
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Domínio Securitário 

Neto  

A morte do Engenheiro José Eduardo dos Santos acontece nu-

ma altura em que Angola prepara-se as eleições gerais, onde al-

guns analistas consideram que a sua morte poderá ter algum im-

pacto no pleito devido às acusações que a família tem manifesta-

do, alegando que a sua morte tenha sido provocada por alguns 

quadros sêniores do partido. Esse sentimento da família  pode em 

algum momento dividir opiniões no seio do partido, criando espa-

ço para abstenções e/ou mudança de posições. 

Domínio Económico 

 A África Central, depois de ter sido fortemente impactada 

pela pandemia de covid-19 em 2020, a recuperação das econo-

mias da região acontece de forma gradual. 

O Conflito russo-ucraniano no leste da Ucrânia, é um outro 

factor influenciador para a recessão económica na região, que 

incide negativamente no custo de vida nos países da região, 

causando o nível de inflação muito alto. 

Face a este cenário, o Instituto Nacional de Estatística (INE) 

de Angola, assegurou que, pela primeira vez, o Produto Interno 

Bruto (PIB) do país cresceu 2,6% no primeiro trimestre de 

2022, face ao mesmo período do ano passado, com o sector 

petrolífero a ser determinante, com um desempenho positivo de 

1,9%, contribuindo com 0,47 pontos percentuais (pp), para a 

variação total do PIB.  

Entretanto, entre as actividades que contribuíram positiva-

mente para a variação do PIB no primeiro trimestre de 2022, 

face ao trimestre anterior, destacam-se a extração e refinação 

de petróleo com 4,93 pp; eletricidade e água (0,004 pp); cons-

trução (4,69 pp); correio e telecomunicações (0,58 pp); inter-

mediação financeira (0,56 pp); administração pública (0,41 pp) 

e outros serviços (0,31 pp). 

Para este factor o destaque vai também para a economia da 

Guiné Equatorial que poderá crescer este ano 6,1% face ao 

crescimento negativo de 3,5% no ano passado e também poderá 

sofrer uma queda de 2,9% no próximo ano. 

Ainda sobre a situação económica na região, há que destacar 

os índices da inflação em alguns países em relação aos últimos 

meses do primeiro semestre de 2022. 

                                Fonte: Criacão Própria 

Neste âmbito, Angola concentra o seu potencial energéti-

co no desenvolvimento de novas fontes energéticas, re-

nováveis e limpas, para se posicionar a nível interno as-

sim como regional. Exemplo disso, o país conta com 

duas Centrais Fotovoltaicas que irão beneficiar mais de 

um milhão de cidadãos e esse é considerado o maior pro-

jecto de energia Solar em Angola, que foi inaugurado 

recentemente pelo estadista angolano. 

Este domínio é caracterizado pelo aumento da inse-

gurança na região, sobretudo na região do Golfo da Gui-

né e dos Grandes Lagos. Os conflitos armados, a pirata-

ria marítima, tráfico de drogas e pesca ilegal são amea-

ças à paz e segurança regional.  

Neste sentido, há que destacar o  importante papel  

desempenhado pelo excutitivo angolano na pacificação 

da região dos Grandes Lagos e apoio às acções tendentes 

à manutenção da paz e prevenção de conflitos, instando 

o reforço da cooperação regional contra o terrorismo e 

maior esforço para a resolução pacífica de conflitos.  

Angola estreia-se na missão de Manutenção de Paz 

da Organização das Nações Unidas (ONU), com a parti-

cipação de duas oficiais da Polícia Nacional, que inte-

gram o contingente de efectivos da Missão de Paz das 

Nações Unidas no Sudão do Sul (UNMISS), por dois 

anos.  

O governo angolano manifestou a disponibilidade de 

integrar as missões de paz da ONU, com a solicitação da 

inserção no Sistema de Prontidão e Capacidade de Inter-

venção de Paz (PCRS), nas estruturas do Gabinete dos 

Assuntos Militares e da Divisão de Polícia das Nações 
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Unidas, a participação do género (em conformidade com a 

Resolução 1325, sobre Mulher, Paz e Segurança).  

A participação de Angola nas missões da ONU, reafirma 

a sua potencialidade a nível interno e da região, proporcio-

nando o país vantagens estratégicas e uma afirmação regio-

nal.  

A Região dos Grandes Lagos, vive actualmente momento 

de conflito entre República Democrática de Congo (RDC) e o 

vizinho Ruanda. Os sucessivos conflitos entre as duas partes 

podem ser justificados em várias vertentes.  

A dimensão da RDC como maior país em tormos de terri-

tório e rico em recursos minerais e fracturado de várias etni-

as. Estima-se que a RDC tem mais de 200 grupos étnicos que 

disputam territórios, exploração de recursos naturais estraté-

gicos e a disputa de poder, o que dificulta o Estado de se or-

ganizar e o controlo de território, colocando o país num pro-

blema complexo e difícil de se resolver.  

O país é visto como o mais problemático da Região dos 

Grandes Lagos. Recentemente a RDC, voltou acusar o Ruan-

da de apoiar os rebeldes de M23, que realizam ataques contra 

posições do Exército congolês no leste do país. 

Esta crise dos dois países vive-se desde a chegada em massa 

dos Hútus no leste da RDC, acusados de terem massacrado os 

Tutsis durante o genocídio do Ruanda em 1994. 

Para o presidente da RDC, Felix Tshisekedi, a segurança 

continua a deteriorar-se no leste porque o Ruanda tenta ocu-

par o leste do país rico em ouro, coltan (mistura de columbi-

ta e tentalite) e cobalto em o seu próprio proveito, conside-

rando acções do país vizinho como guerra económica pelo 

controle de recursos.  

Por sua vez, o presidente do Ruanda, Paul Kagame nega 

as acusações do seu homólogo congolês, alegando que, a 

RDC de apoiar um grupo rebelde criado por alguns dos líde-

res do genocídio de Ruanda, (Forças Democráticas para a 

Libertação de Ruanda – FDLR) para por em causa a Sobera-

nia do Ruanda e que o apoio deste grupo por parte da RDC é 

do conhecimento da MONUSCO- (Missão de Paz das Na-

ções Unidas na RDC). 

O cenário que se vive entre os dois países pode ser por 

vários motivos, alguns elencados por parte dos dois presi-

dentes mas também por falha no processo de DDR do M23. 

Entende-se que, houve uma fraca integração dos membros 

do M23 às novas Forças do RDC, no quadro do acordo de 

2009 e ao abrigo do qual o exército do Congo deveria incor-

porar os seus combatentes.   

Angola, é mais uma vez indicado pela União Africana 

para mediar o conflito, tendo-se realizado no dia 08 de Julho 

de 2022, uma cimeira tripartida em Angola, mediada pelo 

estadista angolano que culminou com um acordo de cessar-

fogo imediato e a criação de um mecanismo de observação 

‘ad - hoc’ que visa por fim os ataques. 

ÁFRICA OCIDENTAL 
Tenente Ronaldo Chissano 

     A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 

(CEDEAO) deparra-se com agressões terroristas, golpes de 

Estado, países sob sanções, democracias em construção, con-

sequências devastadoras da actual pandemia, mudanças climá-

ticas e da guerra na Ucrânia. Nesses tempos conturbados, os 

membros da CEDEAO deviam mudar a forma de pensar a 

integração, a maneira de cooperar e de se relacionarem uns 

com outros, dando mais consistência à solidariedade e acredi-

tando mais no bem comum colectivo, em prol do desenvolvi-

mento de todos.  

Domínio Político-social 

Neste âmbito, temos a sublinhar que, no dia 03 de Julho de 

2022, a CEDEAO elegeu Umaro Mokhtar Sissoco Embalo, 

Presidente da Guiné-Bissau, como seu novo Presidente. Emba-

lo foi eleito durante a 61ª Sessão Ordinária da Conferência dos 

Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO em Acra, capital 

de Gana, em substituição  o Presidente ganês,  

 Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, que assumia a Presidên-

cia desde 2020. 

Em seu discurso de aceitação, Embalo prometeu liderar 

o bloco sub-regional para restaurar a paz e a estabilidade na 

sub-região. 

"Apesar dos desafios que enfrentamos como resultado do 

extremismo violento e da crise global actual, acredito que a 

solidariedade dentro da CEDEAO nos permitirá superar 

esses desafios". 

No que tange ao mandato da força militar da CEDEAO 

na Guiné-Bissau, instalada oficialmente no dia 20 de Junho 

de 2022, com a missão de garantir a segurança do Presiden-

te da República e dos titulares dos outros órgãos de sobera-

nia, de acordo com a decisão dos líderes da CEDEAO, co-

nhecida logo após a tentativa de golpe de Estado de 01 de 

Fevereiro, ainda refere-se que a sua presença no país não é 

consensual na medida em que, a Assembleia Nacional Po-

https://www.dw.com/pt-002/cedeao-vai-enviar-for%C3%A7a-para-apoiar-estabiliza%C3%A7%C3%A3o-na-guin%C3%A9-bissau/a-60654070
https://www.dw.com/pt-002/guin%C3%A9-bissau-chefe-de-estado-maior-denuncia-mobiliza%C3%A7%C3%A3o-para-golpe-de-estado/a-59509001
https://www.dw.com/pt-002/guin%C3%A9-bissau-chefe-de-estado-maior-denuncia-mobiliza%C3%A7%C3%A3o-para-golpe-de-estado/a-59509001
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Quadro de tentativas e golpes de Estado ( 2011 a 2021) 

pular não foi ouvida em relação à sua instalação como che-

gou a admitir o porta-voz do Governo, Fernando Vaz.  Esta é 

a terceira presença militar da CEDEAO, na Guiné-Bissau 

após actos de violência. A primeira vez foi entre 1998 e 

1999, na sequência do conflito político-militar que assolou o 

país e, depois, entre 2012 e 2020, na sequência do golpe de 

Estado que derrubou o regime de Carlos Gomes Júnior. 

No entanto, na Guiné-Bissau reinam convulsões sociais 

principalmente no que tange à liberdade de expressão e de 

imprensa assim como dos raptos e espancamentos, sendo 

urgente a tomada de medidas para pôr termino a este flagelo 

que mina os princípios constitucionais e fundamentais dos 

direitos humanos.   

Outrossim, o governo maliano adoptou um calendário eleito-

ral transitório três dias antes da 61ª Cimeira da CEDEAO. 

Um referendo constitucional ficou agendado para Março de 

2023, enquanto as eleições legislativas devem decorrer em 

Novembro do mesmo ano, e as presidenciais em Fevereiro de 

2024. 

A publicação deste calendário vem na sequência das ten-

sas relações entre o Mali e a CEDEAO, a comunidade regio-

nal, que teria na agenda as sanções impostas aos militares em 

Janeiro após o golpe de estado efectuado a 24 de Maio de 

2021. Referir que o Burkina Faso e a Guiné (Conakry) se 

encontram na mesma situação, vide a tabela ao lado.  

Outro acontecimento no domínio social, esta relacionado ao 

alerta do Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

(UNODC) que, a África Ocidental e Central tornaram-se 

regiões de elevado consumo de drogas, deixando de serem 

classificadas como uma mera área de trânsito. 

No lançamento do seu Relatório Mundial sobre Drogas, 

em Abidjan, no dia 27 de Junho de 2022, o UNODC afirmou 

que, nesta região, 9,7% da população com idades compreen-

didas entre os 15 e os 64 anos usou cannabis em 2020 e 2,4% 

usou opiáceos farmacêuticos para fins não médicos. 

O UNODC salienta ainda que: 

“ o colapso do Estado de direito gerado pelo conflito e ten-

sões políticas proporciona um ambiente propício à produção 

e tráfico de droga, gerando rendimentos para grupos arma-

dos que, por sua vez, alimentam o conflito”.  

Fonte: Criação do Autor  

https://www.dw.com/pt-002/guin%C3%A9-bissau-pormenores-da-miss%C3%A3o-da-cedeao-definidos-em-maio/a-61613245
https://www.dw.com/pt-002/guin%C3%A9-bissau-pormenores-da-miss%C3%A3o-da-cedeao-definidos-em-maio/a-61613245
https://www.dw.com/pt-002/governo-da-guin%C3%A9-bissau-encerra-79-r%C3%A1dios-por-falta-de-pagamento-de-licen%C3%A7a/a-61400903
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Domínio Económico 

Os líderes da África Ocidental levantaram no dia 03 de 

Julho de 2022 as sanções comerciais e financeiras impostas 

desde Janeiro a economia do Mali, país que atravessa uma 

crise política e de segurança. Não obstante, as sanções indivi-

duais e a suspensão do Mali dos órgãos da Comunidade Eco-

nómica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) estão 

mantidas até que a ordem constitucional seja restabelecida. 

Ademais, no quadro da visita oficial que efectuou à Costa 

de Marfim, o Primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Cor-

reia e Silva, reuniu-se com o presidente do Banco Africano 

para o Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesinna, onde 

ficou acordado que o BAD vai disponibilizar a Cabo Verde 

uma ajuda orçamental de 10 milhões de dólares, para fazer 

face à crise inflacionista.  

Cabo Verde vive uma crise, que só as medidas de mitiga-

ção dos aumentos dos preços dos combustíveis devido ao con-

flito na Ucrânia vão exigir um esforço financeiro de 45 mi-

lhões e 300 mil euros ao Estado de Cabo Verde. 

Por fim, referir que Cabo Verde celebrou o os 47º  aniversário 

da Independência Nacional. Cabo Verde declarou a sua Inde-

pendência a 5 de Julho de 1975, depois de anos de luta contra 

o colonialismo português liderada pelo Partido Africano da 

Independência da Guiné Bissau e Cabo Verde. 

Em relação a vertente securitária, destaca-se o ataque 

terrorista, a 10 de Maio de 2022, no Togo que poderá signi-

ficar o alargar à costa das actividades de grupos terroristas. 

O ataque foi reivindicado pela Jama’at Nasr al-Islam wal 

Muslimin, um grupo de militantes alinhado à al-Qaeda sedi-

ado no Mali. 

Relativamente a estes acontecimentos, analistas em segu-

rança advertem para um possível alastramento das activida-

des de grupos armados e de terroristas actuando no Sahel em 

direção à costa. O ataque ocorrido em Maio que vitimou 8 

soldados e deixou feridos 13 outros pode ser exemplo desse 

receio.  

Outro acontecimento a destacar, está relacionado ao gru-

po terrorista Estado Islâmico da África Ocidental (ISWAP)  

que assumiu a responsabilidade pelo ataque a uma prisão na 

capital da Nigéria, Abuja, no dia 05 de Julho de 2022, que 

resultou na fuga de várias centenas de prisioneiros, incluin-

do de dezenas de membros do Boko Haram. Os terroristas 

usaram explosivos contra a prisão de Kuje, uma cidade perto 

Domínio Securitário 

da capital nigeriana, Abuja. 

O Iswap surgiu como uma divisão do grupo terrorista 

Boko Haram, após o líder deste último, Abubakar Shekau, 

ter jurado fidelidade, em 2015, ao então líder do Estado 

Islâmico, Abu Bakr al Baghdadi. 

Relacionado a estes incidentes, no dia 11 de Julho de 

2022, a União Europeia (UE) adicionou em sua lista de san-

ções três comandantes jihadistas ligados à Al-Qaeda na 

África Ocidental.  

Sidan Ag-Hitta e Salem ould Breihmatt, altos coman-

dantes da organização Jama'at Nusrat al-Islam Wal-

Muslimin (JNIM), foram adicionados à lista. A filial Ansa-

rul Islam, localizada em Burquina Fasso, e o principal líder 

Jafar Dicko também foram sancionados. 

O grupo e as pessoas sancionadas são responsáveis por 

vários ataques terroristas, inclusive contra civis, missões de 

paz da ONU em Mali e contra as forças de defesa e segu-

rança em Burquina Fasso", comunicou a União Europeia. 

O comunicado acrescenta ainda que, as actividades dos 

sancionados contribuíram para expansão da ameaça terroris-

ta na África Ocidental e, portanto, representam uma grave e 

contínua ameaça para a UE e para a estabilidade regional e 

internacional.  

No entanto, França anunciou, no dia 01 de Julho, o fim 

da força especial Takuba no Mali, um grupo de unidades 

especiais europeias que tinha como missão combater os 

jihadistas na região do Sahel. 

A dissolução da força é consequência dos dois golpes de 

Estado no Mali, em Agosto de 2020 e Maio de 2021, da 

deterioração das relações França-Mali e do fim, este ano, da 

força antijihadista francesa Barkhane. A missão Takuba 

chegou a reunir 12 países europeus e até 900 soldados de 

elite.  

Por fim temos a referir que, Cabo Verde recebeu no dia 

08 de Julho de 2022, duas embarcações do tipo “Metal 

Shark” no quadro da cooperação com os Estados Unidos da 

América, orçados em cerca de 1,35 milhão de dólares. 

Durante o acto de recepção a Ministra de Estado e da Defe-

sa Nacional, Janine Lélis, salientou o seguinte: 

 “estas duas embarcações irão incrementar as capacidades 

operacionais da Guarda Costeira de Cabo Verde, princi-

palmente nos domínios de fiscalização costeira e segurança 

portuária”.  
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Domínio Político e Social 

AMÉRICA DO SUL 

 Esta região destaca a complexidade política regional, en-

fatizando marcos de  mudança de alianças estratégicas e mu-

dança política à esquerda. Em relação ao domínio Económico, 

realça-se também a crises de inflação e social, a semelhança 

da África Austral. Por sua vez, o domínio securitário, destaca-

se a conjuntura regional marcada pela prevalência do crime 

violento, associado ao narcotráfico com dimensão regional. 

A América do Sul apresenta uma conjuntura política com-

plexa, marcada por mudança de alianças estratégicas e mudança 

política à esquerda. Estes marcos são influenciados pela situa-

ção geopolítica sistémica e o efeito dominó das transformações 

políticas da região respectivamente.  

Se por um lado, os EUA apresentavam se como principal 

aliado da região, com a guerra na Ucrânia, a Rússia e a China 

ficam mais aliados dos Estados da Região. Sendo que, a questão 

até o regime venezuelano já tem um reconhecimento dos EUA e 

inclusive são uma opção para a solução da actual crise energéti-

ca, o Brasil já está mais próximo da Rússia, contrariando os 

avanços estratégicos alcançados outrora com a administração 

Trump. 

Por outro lado, os escrutínios eleitorais da região apresentam 

uma mudança política à esquerda. Esta conclusão está baseada 

na análise dos escrutínios nos últimos anos, os desenvolvimen-

tos políticos desta região, que em representação fica a configu-

ração do mapa abaixo. 

Fonte: Criação Própria.  

Esta configuração sugere uma tendência de convergência 

política à esquerda, com o realce a reafirmação da legitimidade 

internacional do regime de Nicolas Maduro, na Venezuela, elei-

ção de Alberto Fernández à presidente da Argentina em 2021, 

eleição do esquerdista Gabriel Boric no Chile, eleição do Sena-

dor da esquerda Gustavo Petro, ex-prefeito de Bogotá e ex-

guerrilheiro eleito presidente da Colômbia, eleição de Luís Arce,  

Tenente José Abílio Sitoe  

A cerimónia contou ainda com a presença do Chefe do Esta-

do-Maior das Forças Armadas, Contra-Almirante António Mon-

teiro, do Embaixador dos Estados Unidos da América  

Com mais detalhes, apresenta-se abaixo uma avaliação de 
conjunto regional da The International Institute for Strate-
gic Studies (IISS, 2022), na qual apresenta indicadores que 
conferem graus em escala de segurança regional. Nesta 
tabela, pode-se ver e com secundar as preocupações pres-
critas a Venezuela, Brasil e Argentina.  

em Cabo Verde, Jeff Daigle, da Guarda Costeira, e  

representantes das Instituições do Estado na ilha. 

do partido Movimento para o Socialismo (MAS) a presi-

dente da Bolívia (2020). Eleição de Pedro Castillo a presi-

dente de Perú em 2021. Mesmas situações notadas no Uru-

guai e Equador. E no Brasil? As actuais sondagens tem apre-

sentado uma bipolarização política entre o ex-presidente 

Lula e o atual presidente, Bolsonaro, com tendência à superi-

oridade do antigo presidente.  

Domínio Econômico  

A América do Sul: entre crises de Inflação e Social? 

As economias mundiais, enquanto ainda apresentavam 

sinais de recuperação, após quase dois anos de recessão 

económica, nos primeiros seis (6) de 2022, o mundo volta 

a apresentar outra conjuntura económica desafiadora, cau-

sada em parte pela guerra russa ucraniana.  
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Domínio securitário  

A conjuntura regional foi marcada pela prevalência do 

crime violento, associado a narcotráfico com dimensão regi-

onal. Outras preocupações actuais na região, tem a ver com 

as manifestações sociais na Argentina devido à crise econó-

mica e à violência política no contexto da tendência de bipo-

larização da pré-campanha eleitoral no Brasil.   

EUROPA Tenente Alberto Chongo 

A situação político-estratégica da Europa  é marcada, por 

fortes alterações no quadro político-social, económico e securitá-

rio, por um lado, por conta dos efeitos da guerra na Ucrânia, por 

outro lado , devido às mudanças abruptas nos governos em resul-

tado de demissões dos chefes de governos, assim como, resulta-

dos eleitorais.  

Domínio Político-Social 

A situação político-social da Europa suscita alguma preocupa-

ção, uma vez que já passam cinco meses desde o início da guerra 

na Ucrânia, e no momento não há sinais de um possível desfe-

cho. Este conflito já causou a fuga de mais de 15 milhões de 

pessoas, mais de 6,5 milhões das quais para os países vizinhos, 

de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas 

(ONU), resultando assim na pior crise de refugiados na Europa 

desde a Segunda Guerra Mundial, e a morte de mais de 4 mil 

civis e mais de 5 mil feridos, sublinhando-se que os números 

reais poderão ser muito superiores. 

Como uma das resposta à agressão russa, até ao momento, a 

União Europeia adotou seis pacotes de sanções contra a Rússia e 

figuras ligadas ao Kremlin. Neste sentido, destaca-se o sexto 

pacote de sanções, um documento proposto pela Comissão Euro-

peia, no dia 03 de Maio, que inclui o embargo ao petróleo russo 

importado para países da União Europeia (UE). A medida deve 

ser aplicada por fases, até ao final do ano e abrange primeiro o 

petróleo bruto, depois os produtos refinados; e o embargo as 

exportações de ouro russo, que depois da energia, é o metal pre-

cioso que mais pesa nas exportações russas. No entanto, a EU 

ainda não está preparada para ativar sanções contra o gás russo, 

devido ao seu alto nível de dependência. 

A guerra na Ucrânia impõe desafios aos líderes euro-

peus mas também tem sido um factor impulsionador da 

convergência e entendimento no bloco, de tal maneira 

que foi problema aprovar por unanimidade o envio de 

armas para os ucranianos, o acolhimento imediato dos 

refugiados, financiamento, e as sanções mais pesadas de 

sempre, e ainda, os europeus passaram a partilhar uma 

ideia comum de ameaça, de perigo, e de segurança. 

Ainda no contexto do apoio da UE à Ucrânia, durante a 

última Cimeira Europeia em Bruxelas (24 de Junho), a 

Ucrânia e a Moldávia obtiveram o estatuto de candidatos 

à adesão à União Europeia. 

No entanto, com o evoluir do cenário de uma possível 

crise energética, começam a surgir alguns pontos de di-

vergência na UE, tendo em conta a proposta da Comissão 

Europeia de criação de uma rede de segurança perante 

um possível corte de fornecimento russo, como instru-

mento de emergência para garantir aprovisionamento e 

redução da utilização em 15% até à primavera, proposta 

recusada por países como Espanha e Portugal. 

Em resultado de processos eleitorais, foi reeleito o 

primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, para o seu 

5° mandato; No mesmo sentido, se destaca a reeleição do 

presidente da França, Emmanuel Macron, nas eleições de 

24 de abril, com 58% dos votos, derrotando a sua princi-

pal rival Marine Le Pen, que ficou com 41% dos votos, 

perdendo assim, a maioria absoluta, que veio a se  confir-

mar com as eleições legislativas de Junho. 

Com mais detalhes, apresenta-se abaixo uma avaliação de 
conjunto regional da The International Institute for Strategic 

Studies (IISS, 2022), na qual se destaca indicadores que 
conferem graus em escala de segurança regional. Nesta 

tabela, pode-se ver e com secundar as preocupações 
prescritas a Venezuela, Brasil e Argentina.  

E para a região da América do Sul, é caracterizada pelas 

crises de inflação e de alimentos. Para a melhor demonstração 

desta conjuntura, a Global Trade apresenta dados ao lado, com 

o destaque da situação da Venezuela e Argentina. Estes dois 

países têm apresentado índices de inflação assustadores, o que 

sugere que seja um problema estruturante das suas respectivas 

economias.  
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No que concerne às possíveis alterações em alguns governos 

da região, a demissão do primeiro-ministro britânico, Boris 

Johnson, pode ser vista como uma oportunidade para a normali-

zação da relação Bruxelas-Londres, uma vez que, as relações 

bilaterais estavam em baixo, por sua vez, o pedido de demissão 

do primeiro-ministro italiano, Mário Draghi, foi recusado pelo 

Presidente italiano, e este encontra-se sob grande pressão para 

continuar na frente do governo. 

Portugal tem prestado um papel de destaque no acolhimento 

de refugiados ucranianos, de tal forma que já concedeu mais de 

33 mil pedidos de proteção temporária, em resultado do seu 

posicionamento claro em relação ao conflito na Ucrânia. No 

entanto, a nível interno, em resposta a alta dos preços, as crises 

no sector da saúde e aeroportos, o partido Chega apresentou 

uma moção de censura que foi chumbada pelo Parlamento, com 

apenas 12 votos a favor, de deputados do Chega, 133 votos 

contra de deputados do PS, PCP, BE, PAN e Livre, e 80 votos 

de abstenção de deputados do PSD e IL. 

Domínio Económico 

O segundo trimestre foi caracterizado pelo alto custo de 

vida e crise energética, aspectos que tornam o clima económi-

co preocupante. A subida dos preços na Zona Euro está ao ní-

vel mais alto de sempre. A taxa de inflação no grupo de 19 

países que usam a moeda única, calculada com base na compa-

ração com o mesmo mês do ano passado, bateu, em Maio, um 

recorde histórico desde que começaram a ser feitos registos 

para o grupo, nos 8,1%, depois de já em Março e Abril se te-

rem registado novos máximos históricos, por conta da guerra 

na Ucrânia e da subida no preço de várias matérias-primas mo-

tivada pela guerra e pelo sentimento de insegurança. 

A subida foi particularmente alta no que toca aos preços da 

energia, que subiram mais de 39%. Os preços da alimentação 

foram também fortemente afetados, com um aumento de 7,4%. 

No mesmo sentido, o euro sofreu uma depreciação consistente 

em relação ao dólar, e já acumula recuo superior a 11,9% des-

de Janeiro deste ano, tendo atingido o nível de paridade em 

relação ao dólar americano, algo que não ocorria desde a cria-

ção da moeda, em 2002. 

No caso de Portugal, a inflação foi a mais alta desde Feve-

reiro de 1993 e ficou nos 8% em termos de índice de Preços no 

Consumidor. O índice harmonizado, que permite comparações 

com os outros países, ficou nos 8,1%, igual à média da Zona 

Euro. 

  A guerra na Ucrânia impõe desafios a Europa no con-

cernente a sua Defesa e Segurança, de tal maneira que, está 

a levar a União Europeia a abandonar, passo a passo, os 

seus “tabus” de longa data sobre esta matéria. Assim, além 

de a maioria dos Estados da UE assumirem com naturalida-

de passar a investir, pelo menos 2% do seu orçamento em 

segurança e defesa, a UE anunciou aumentos sem preceden-

tes nos gastos com a defesa, totalizando 200 mil milhões de 

euros nos próximos quatro anos. Esses compromissos con-

trastam com a lentidão anterior da Europa neste domínio. 

Nos últimos 20 anos, o aumento percentual nos gastos com-

binados de defesa dos estados-membros da UE foi três ve-

zes menor que o dos EUA, 15 vezes menor que o da Rússia 

e 30 vezes menor do que o da China. 

Por sua vez a Organização do Tratado do Atlântico Nor-

te (NATO) tem-se mostrado indispensável para a segurança 

da Europa e a melhor garantia da sua segurança nacional 

para um número crescente de países. Uma das consequên-

cias mais importantes da guerra na Ucrânia foi a candidatura 

da Finlândia e da Suécia à adesão à NATO, dois países com 

todas as credenciais para contribuírem positivamente para a 

Aliança. Na sequência da recente decisão dos cidadãos dina-

marqueses de aderirem à política de defesa da União Euro-

peia, as instituições que constituem a base da segurança 

europeia estão a tornar-se cada vez mais alinhadas. 

Ainda no que concerne a reconfiguração da arquitetura de 

Defesa europeia, o Reino Unido assinou com a Suécia e 

Finlândia acordos bilaterais de Defesa. Os acordos visam 

garantir apoio militar a Estocolmo e Helsínquia, ainda antes 

da sua adesão à NATO. 

Numa outra vertente securitária, a União Europeia está a 

lidar com a difícil temporada de incêndios florestais, com 

centenas de bombeiros de diferentes Estados-membros mo-

bilizados porque a seca nos países do sul da Europa pode 

tornar-se "na pior de sempre." 

As alterações climáticas aumentaram o risco de incên-

dio, dizem os cientistas. As temperaturas mais altas do ve-

rão, juntamente com os efeitos de secas mais numerosas e 

mais duradouras, facilitam a propagação dos incêndios. A 

própria temporada de incêndios florestais também se tornou 

mais ampla. Assim, este ano, pela primeira vez na história 

da UE, a Comissão Europeia está a financiar o pré-

Domínio Securitário 
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posicionamento de 204 bombeiros e veículos terrestres da Bul-

gária, Finlândia, França, Alemanha, Noruega e Roménia para 

a Grécia durante julho e agosto. 

Portugal que está na situação de alerta por conta das tempe-

raturas elevadas que aumentam o risco de incêndio, ativou o 

Mecanismo Europeu de Proteção Civil para solicitar assistên-

cia de emergência para os incêndios na parte central do pa-

ís, como resposta imediata, a Comissão Europeia mobilizou 

dois aviões de combate a incêndios da sua frota localizada 

na Espanha. 

SUDESTE ASIÁTICO 
Tenente Alberto Chongo 

Esta região apresenta uma situação político-estratégica caracteri-

zada por uma relativa estabilidade, embora os efeitos da guerra na 

Ucrânia se fazem sentir nos diferentes níveis, mesmo que, na sua 

maioria os Estados da região tem adoptado uma posição de neutra-

lidade em relação ao conflito. Ademais, o posicionamento dos EUA 

e da China na região tem influenciado sobremaneira o ambiente 

político-estratégico, uma vez que, esta se tem afigurado como zona 

de interesse da China, ao mesmo tempo que é de grande importân-

cia na estratégia da NATO no indo-pacífico. 

Domínio Político-Social 

A declaração da Associação das Nações do Sudeste Asiático 

(ASEAN) sobre a guerra na Ucrânia reflecte um consenso regi-

onal, apelando a todas as partes interessadas para que exerçam a 

máxima contenção, prossigam o diálogo através de todos os 

canais, incluindo meios diplomáticos para conter a situação, 

evitando assim uma escalada e para ver uma resolução pacífica 

à luz do Direito Internacional e da Carta das Nações Unidas, no 

entanto, as respostas de cada país divergem. Por um lado, as 

três maiores economias do bloco, Indonésia, Malásia e Filipi-

nas, são todas democracias e se encaixam nas pretensões do 

Ocidente (liderado pelos EUA) para uma aliança de segurança 

capaz de combater a expansão chinesa e a formação de países 

com valores democráticos partilhados. Por outro, estão Estados 

como Myanmar e Laos que tem fortes laços com a China.  

Por seu turno, Timor-Leste deu um sinal claro de repúdio 

pela acção russa no território ucraniano, a par de Portugal entre 

os países da CPLP, através do seu voto a favor da suspensão da 

Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, durante a 

sessão da Assembleia Geral da ONU (7 de Abril), apesar da sua 

aproximação com a China. 

No contexto dos esforços empreendidos pela ASEAN na 

resolução da crise política que se vive em Myanmar desde que 

se deu o golpe de Estado em fevereiro de 2021, decorreu a 29 

de junho a visita do enviado especial ao país na sua segunda 

missão oficial com o objetivo de mediar o conflito intensificado 

entre a junta militar do país e os seus opositores. Durante a sua 

missão, Prak Sokhonn (que também é ministro dos Negócios 

Estrangeiros do Camboja) tentará impulsionar as autorida-

des militares no sentido de implementar os cinco pontos 

do plano de paz da ASEAN, que apela a uma cessação 

imediata da violência, ao diálogo político inclusivo e 

abrangente com vista ao fim do conflito no país e à distri-

buição da ajuda humanitária sob os auspícios do bloco, 

tendo alcançado alguns progressos. 

Numa outra vertente político-social, durante a última 

Cimeira dos Líderes do G7 (27-30 de junho) na Alema-

nha, o Presidente dos EUA, Joe Biden, lançou a Parceria 

para infraestruturas globais e investimento (PGII sigla em 

inglês). O PGII é apoiado por um compromisso de 600 mil 

milhões de dólares dos países do G-7 para a construção de 

infraestruturas globais até 2027, e tem como objetivo 

apoiar a segurança energética global através de infraestru-

turas resilientes ao clima e desenvolvimento infraestrutura 

suave na economia digital. 

Embora ainda esteja na sua fase preliminar, o PGII 

pode potencialmente oferecer muito à região do Sudeste 

Asiático. Duas coisas podem ser de particular benefício. 

Em primeiro lugar, serão gastos 600 milhões de dólares 

num cabo global de telecomunicações submarinos que liga 

o Sudeste Asiático à Europa Ocidental através do Médio 

Oriente. Em segundo lugar, os Estados Unidos, através da 

Agencia Americana para o Desenvolvimento Internacional 

(USAID), vão investir 49 milhões de dólares no Sudeste 

Asiático para reforçar as redes de energia da região, uma 

faceta do programa que se espera venha a ganhar 2 mil 

milhões de dólares em financiamento. 

Esta iniciativa é, de certa forma, uma continuação e 

expansão da iniciativa Build Back Better World (B3W) 

introduzida por Biden no ano passado como uma alternati-

va estratégica à China’s Belt and Road Intiative (BRI). 

Em Timor-Leste, o Dr. José Ramos Horta foi eleito 

Presidente da República, após vencer a segunda volta das 

eleições decorridas no dia 19 de Abril. Depois de nenhum 

dos 2 principais candidatos, Dr. Francisco Guterres Lú-

Olo (então Presidente da República) e Dr. José Ramos 
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Horta (Presidente da República entre 2007 à 2012), terem al-

cançado na primeira volta (19 de março) mais de 50% dos 

votos. 

Três meses depois de assumir a presidência da República, 

o Presidente José Ramos Horta, destacou como prioridade 

nacional a adesão do Timor-Leste a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), bem como a ASEAN. 

Domínio Económico 

Com a aplicação de pesadas sanções económicas contra a 

Rússia em resposta à invasão a Ucrânia, pode-se esperar que 

algumas consequências económicas atinjam as economias do 

Sudeste Asiático. Os países da região têm vários níveis e tipos 

de exposição à economia russa, mas, em termos gerais, podemos 

esperar preços mais elevados dos produtos alimentares e energé-

ticos, bem como alguns choques na cadeia de abastecimento de 

produção que afetarão os países de toda a região de diferentes 

formas. Outra questão complicada é o que fazer em relação a 

numerosas joint ventures entre gigantes da energia russas e 

grandes empresas estatais em países como a Indonésia, a Malá-

sia e o Vietname. 

A Rússia é um grande exportador de energia, mas a exposi-

ção direta da ASEAN a este respeito é bastante limitada, isto 

pode presumivelmente propiciar o aumento das exportações da 

Austrália e a Indonésia na região para colmatar o défice. 

Por outro lado, o aumento da inflação global poderá enfra-

quecer a recuperação económica da ASEAN em 2022. Em ju-

nho, o Banco Mundial projetou nas suas Perspetivas Económi-

cas Globais que a taxa de inflação nas economias avançadas 

subiu de 1,9% para 6,95% no ano até abril, enquanto a taxa de 

inflação nas economias emergentes e em desenvolvimento au-

mentou de 4,23% para 9,37% no mesmo período. 

O aumento da inflação pressionou os bancos centrais a aper-

tarem a política monetária para controlarem a subida dos preços. 

O agravamento das condições financeiras, especialmente nas 

principais economias avançadas, poderia reduzir os seus fluxos 

de investimento direto estrangeiro (IDE) para as economias da 

ASEAN. 

Por conseguinte, estes factos colocam em causa a recupera-

ção económica da ASEAN em 2022 e não só. Poderia enfraque-

cer o crescimento económico da região, reduzindo os fluxos de 

IDE, o consumo privado real e o investimento privado. Poderia 

igualmente resultar numa maior prevalência de subnutrição, que 

tem consequências a longo prazo no  

A situação securitária da região do Sudeste Asiático é 

relativamente estável, embora a guerra Rússia-Ucrânia, a 

movimentação marítima chinesa no mar do sul da China, e 

a expansão da estratégia indo-pacífico do Ocidente, susci-

tem alguma preocupação. 

Desde que o Ocidente começou a virar-se contra a Chi-

na em meados da década de 2010, os Estados membros da 

ASEAN têm sido pressionados a escolher entre o Ocidente 

ou a China, numa clara batalha por influência nessa região. 

A recente formação do pacto de segurança AUKUS (acordo 

de segurança entre Austrália, Reino Unido e EUA) é uma 

divisão   mundo do geopolítico  entre democracias e autori-

tarismo, a clara evidência de uma expansão da estratégia 

indo-pacífico do Ocidente. 

Entretanto, uma estratégia da NATO Indo-Pacífico já 

estava a emergir no final de 2020, quando se realizou o 

primeiro Encontro Ministerial dos Negócios Estrangeiros 

da NATO com a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul e a 

Nova Zelândia, e é uma estratégia que só ganhou credibili-

dade após a invasão da Ucrânia pela Rússia. 

Trata-se agora de uma parte formal da agenda da NATO 

2030. Washington também fez saber que os membros da 

ASEAN são bem-vindos a juntarem-se ao Quad (diálogo de 

segurança quadrilateral) ao lado dos EUA, Austrália, Índia 

e Japão. 

No contexto da reunião ministerial do G20 na ilha de 

Bali (7-8 de Julho), na Indonésia, o chefe da diplomacia 

chinesa propôs aos EUA regras para "interações pacíficas" 

na região do sudeste asiático, em meio aos choques entre as 

duas potências. 

Em Timor-Leste, o governo aprovou a 13 de Maio de 

2022, a proposta de resolução do Parlamento Nacional so-

bre a ratificação para a adesão ao Tratado sobre a Proibição 

de Ensaios Nucleares, visando proibir totalmente os ensaios 

nucleares com fins militares, como forma de limitar o de-

senvolvimento das actuais e o aparecimento de novos tipos 

de armas nucleares. 

desenvolvimento do capital humano nas economias da 

ASEAN. 

Domínio Securitário 
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