COMUNICADO DE IMPRENSA
O Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CAE/CPLP) realizou hoje, dia 17 de Agosto de 2018, nas instalações do Clube Militar
em Maputo, capital da República de Moçambique, uma 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 e contou com a presença da sua Excelência Maria Amélia
Paiva, Embaixadora de Portugal, Representantes das Forças de Defesa e Segurança,
Instituições Académicas Civis e Militares e da Sociedade Civil.

Foto1: Embaixadora Maria Paiva, Director do CAE/CPLP Luís de Carvalho e Adido de Defesa Moisés da
Paixão (da esquerda à direita).

Este evento teve como objectivo principal colher a experiência do Brasil no que concerne
a estratégia Nacional de Defesa e segurança, visando a cooperação multilateral entre os
Estados Membros da CPLP em busca de soluções conjuntas nesta área.
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Paralelamente, está inserido num ciclo de seminários e palestras que o CAE/CPLP tem
vindo a realizar para garantir a partilha de experiencias sobre a Estratégia de Defesa e
segurança dos Estados membros.
No acto de abertura, o Director do CAE/CPLP enalteceu o papel desta instituição no
incremento da cooperação, como um dos pilares da Comunidade responsável pela
pesquisa, estudo e difusão de conhecimentos no domínio da estratégia com interesses para
os objectivos da CPLP, representando por isso uma plataforma de partilha de informação
generalizada e de concertação.
Assim, alertou também para o agudizar de fenómenos como os conflitos intraestatais, a
criminalidade organizada, o terrorismo, os crimes cibernéticos, o narcotráfico, os crimes
ambientais, a proliferação de armas de destruição em massa, as migrações, a corrupção
endémica que mina as estruturas do Estado de Direito. Esta percepção, leva-nos a aceitar
a ideia de que o mundo actual se caracteriza por um ambiente complexo e caótico,
marcado pela porosidade, pela metamorfose permanente, por ameaças e riscos e pela
dificuldade de prevê-los face à mudança acelerada e à intensificação das relações sociais
a escala mundial. Deste modo, o desafio das ameaças globais jamais poderá ser resolvido
por um único País, enfatizando-se assim, o papel da cooperação internacional e da troca
de experiências.
O orador desta palestra, Coronel Moisés da Paixão Júnior, na sua intervenção, começou
por saudar a iniciativa destas palestras, por considerar que estas permitem maior interação
e troca de experiências dentro da Comunidade no âmbito da Defesa e Segurança.
Durante a sua apresentação, fez uma retrospectiva da evolução institucional do sector da
Defesa iniciada com a aprovação da Política de Defesa Nacional para as forças armadas
brasileiras e a publicação da Estratégia Nacional de Defesa, que tiveram um forte impacto
político-social por terem constituído uma abertura à confiança do cidadão em relação as
instituições sobretudo da defesa. Factos que, permitiram o envolvimento da população
civil que assim, passou a assumir e a interiorizar os objectivos desta política.
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Na sua intervenção, falou ainda sobre a ligação entre as forças de defesa e as entidades
privadas na garantia da segurança do Estado. Sublinhou a importância de se capitalizar
os recursos privados que cada país tem ao serviço das forcas armadas a título de exemplo,
a criação de uma base industrial nacional.
Enfatizou a dialética entre a Política e a Estratégia, bem como sobre as suas variáveis em
relação aos objectivos nacionais, assentes nas necessidades, interesses e aspirações de
cada Estado. Também, falou da hierarquia entre a Estratégia e a Política, ao exemplo da
Política Nacional de Defesa do Brasil e para finalizar, debruçou-se sobre a defesa e
segurança no Brasil, observando os documentos oficiais brasileiros que configuram a base
legal, que compreende desde a Constituição da República do País à Estratégia Nacional
de Defesa.
O Centro de Análise Estratégica da CPLP, abreviadamente designado por CAE/CPLP, é
um 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.
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Maputo, 17 de Agosto de 2018
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