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INTRODUÇÃO
1. No âmbito da implementação do Projecto de Arquitetura e Operações de Paz e Segurança
da CEDEAO (EPSAO), a Divisão de Segurança Regional, Departamento de Assuntos Políticos,
Paz e Segurança da Comissão da CEDEAO, em colaboração com a Rede Africana do Sector
de Segurança (ASSN) e o projecto GIZ-EPSAO, apoiado pela Comissão da União Europeia e
pelo Ministério Federal Alemão para a Cooperação Económica e Desenvolvimento (BMZ),
organizou um Workshop de Formação sobre a Reforma do Sector de Segurança e Governação
da CEDEAO (RSSG) de 24 a 26 de Janeiro de 2022, em Bissau, Guiné Bissau. O Workshop
faz parte da formação piloto sobre RSSG num Estado Membro desde a adopção do Quadro
Político para RSSG da CEDEAO pela Conferência Ados Chefes de Estado e de Governo em
Dakar, Senegal, em Junho de 2016.
2. O principal objectivo do Seminário de Formação de 3 dias foi facilitar a divulgação e
promover a sensibilização para o Quadro Político da CEDEAO para as RSSG, tal como
mandatado pela Autoridade dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO. Outros
objectivos incluem:
a. Melhorar a apreciação das partes interessadas sobre a importância e o valor das RSSG
através da introdução às principais disposições e princípios fundamentais das RSSG da
CEDEAO;
b. Promover uma visão comum e uma compreensão partilhada das RSSG entre as partes
interessadas da segurança nacional, incluindo decisores políticos, legisladores, órgãos
de supervisão, profissionais de segurança superiores, e sociedade civil;
c. Reforçar o desenvolvimento institucional e a capacidade para as RSSG de uma forma
que reforce a propriedade nacional, a responsabilidade nacional, e a acção nacional
para a reforma;
d. Melhorar a eficácia, profissionalismo, responsabilização e capacidade de resposta dos
serviços de segurança às necessidades das pessoas; e
e. Integrar o género na RSSG e promover o papel das mulheres e dos jovens na paz e
segurança.
3. O Workshop de Formação reuniu intervenientes nacionais e peritos de várias organizações
da sociedade civil (OSC), ministérios, departamentos e agências, incluindo o seguinte:
Instituições nacionais e MDAs
a. Ministério da Economia e Finanças
b. Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional
c. Ministério da Defesa
d. Ministério da Administração Interna/Polícia da Ordem Pública
e. Ministério da Justiça e Serviço Prisional
f. Gabinete do Conselheiro Nacional de Segurança
g. Gabinete do Coordenador Nacional da RSDS
h. Procuradoria-Geral da República
i. Assembleia Popular Nacional (Comissão de Defesa e Segurança)
j. As Forças Armadas: exército, marinha e força aérea
k. Polícia Judiciária
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l.
m.
n.
o.
p.
OSC
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Guarda Nacional
Serviços de Informação do Estado
Supremo Tribunal Militar
Instituto Nacional de Defesa
Gabinete Nacional da CEDEAO na Guiné Bissau

Voz de Paz
Rede da África Ocidental para a Construção da Paz (WANEP)
OMLEDRUCA
Plataforma Política das Mulheres
RENLUV-GB
REMPSECAO-GB
Federação das Mulheres Guineenses (FEMUGUIB)
Associação das Mulheres Juristas da Guine-Bissau
Associação dos Jovens para o Desenvolvimento
Associação Promoção Protecção Juvenil
RENAJ
Liga dos Direitos Humanos
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP)
ALTERNAG
D.G.A.R.R.R. Social
Ass. dos Combatentes
Associação Nova Esperança
Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau

4. Participaram também representantes dos seguintes parceiros:
a.
b.
c.
d.

Representante Especial do Presidente da Comissão (REPC)
União Africana
União Europeia
Nações Unidas.

5. O Workshop de Formação teve como objectivo 40% de participação de mulheres e jovens, a
participação dos intervenientes nacionais retrata que este objectivo foi largamente alcançado.
O gráfico seguinte mostra a participação diária dos intervenientes nacionais durante os três
dias, numa perspectiva de género.
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1º DIA
Cerimónia de abertura
6. O seminário começou com uma cerimónia de abertura que contou com a participação de
intervenientes nacionais, funcionários do governo da Guiné-Bissau, da CEDEAO, da União
Africana (UA), da União Europeia (UE), e das Nações Unidas (ONU).
7. No seu discurso de boas-vindas em nome do Governo da Guiné-Bissau, o Coronel Mama
Jaquité do Ministério da Defesa Nacional encorajou os participantes a aproveitarem a
oportunidade do seminário para se empenharem criticamente no diálogo e se apropriarem do
processo, identificando as necessidades peculiares da Reforma do Sector de Defesa e
Segurança (RSDS) do país, e recomendaram colectivamente medidas de acção por parte de
vários intervenientes nacionais na operacionalização do Quadro Político da CEDEAO em
matéria da RSSG. Acrescentou que o país e os seus cidadãos serão os mais beneficiados por
um processo de RSSG bem-sucedido, pelo que é necessário que os intervenientes nacionais
assumam plenamente as suas responsabilidades.

8

8. A representante de GIZ-EPSAO, Subetta Chansa, expressou o seu agrado por ver
finalmente concretizados os esforços de sensibilização e divulgação do Quadro Político das
RSSG da CEDEAO. Ela estendeu a sua gratidão e apreço a todos os participantes e aos
parceiros que apoiam as RSSG, e reiterou o compromisso do Projecto GIZ-EPSAO de apoiar a
paz, a segurança e a estabilidade na Região da CEDEAO.
9. O Secretário Executivo da ASSN, Prof. Eboe Hutchful, também agradeceu aos participantes
o empenho demonstrado na participação apesar do feriado nacional. Garantiu aos participantes
que embora os conceitos das RSSG não sejam desconhecidos da Guiné-Bissau, este
workshop foi concebido de forma única e para responder às necessidades peculiares do país.
Instou os participantes a reacenderem as conversações em torno das RSSG para uma melhor
compreensão do assunto, bem como a apropriação nacional/local do processo. Acrescentou
que, ao contrário dos compromissos anteriores das RSSG, este workshop dá prioridade aos
constituintes mais excluídos da sociedade, particularmente os jovens e as mulheres que
merecem mais atenção do Estado, e deve fazer parte da tomada de decisões e gestão da
segurança.
10. Acrescentando às observações do Prof. Hutchful, Okey Uzoechina, Gestor de Projecto da
ASSN para os Workshops de Formação de RSSG da CEDEAO, deu aos participantes uma
base para o Quadro de Políticas de RSSG da CEDEAO e reconheceu o apoio da ASSN e
parceiros, particularmente, do DCAF-ISSAT para a concretização do Quadro de Políticas.
Explicou que a disseminação do Quadro de Políticas de RSSG é acompanhada por duas
ferramentas críticas:
a. um Plano de Implementação para orientar os Estados-Membros através da
contextualização e localização das acções a empreender para alcançar os objectivos
estratégicos do Quadro Político; e
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b. o Conjunto de Ferramentas para a Reforma do Sector de Segurança e Governação na
África Ocidental, que possui oito (8) ferramentas que servem de orientação prática aos
intervenientes e parceiros nacionais sobre a experiência, lições, e o que fazer das
RSSG.
No seu conjunto, o Quadro Político das RSSG da CEDEAO, o Plano de Implementação, e o
Conjunto de Ferramentas para as RSSG - que estão disponíveis nas três línguas oficiais da
CEDEAO - formam um pacote valioso para apoiar os Estados Membros nos seus esforços para
melhorar o sector da segurança. Enfatizou igualmente a apropriação nacional/local do processo
e lembrou aos participantes que a CEDEAO só pode criar um ambiente favorável ao apoio aos
Estados Membros; contudo, o processo tem de ser apropriado e conduzido pelos próprios
intervenientes críticos na Guiné-Bissau. Garantiu aos participantes que o Quadro Político de
RSSG da CEDEAO não procura anular as iniciativas da Guiné-Bissau, mas sim apoiar o que já
estão a fazer para tornar o seu sector de segurança mais receptivo ao controlo democrático
para uma maior eficiência, transparência, responsabilização e participação das pessoas.

Apresentações e Expectativas
11. Através de uma ronda de apresentações para se conhecerem, promoverem o diálogo e
partilharem experiências e lições, os participantes indicaram as suas expectativas em relação
ao workshop, o que esperam abordar e aprender durante o workshop de 3 dias, e os resultados
que esperam que sejam alcançados muito para além do workshop. Contra o pano de fundo do
tremendo apoio da RSDS no passado na Guiné Bissau, os participantes expressaram a sua
consternação por não haver progressos significativos a mostrar. Estavam ansiosos por saber
como este workshop é diferente dos anteriores.
12. As questões significativas e transversais que emanam das suas expectativas incluem:
a. abordar a falta de vontade política por parte do governo nacional para implementar as
recomendações da RSDS apesar dos longos anos de apoio e da enorme quantidade de
trabalho que já foi feito;
b. a priorização do papel das mulheres e dos jovens nas RSSG e a integração do género,
especialmente na tomada de decisões em matéria de segurança;
c. promover as relações entre civis e militares para evitar a exclusão da sociedade civil do
processo de reforma;
d. abordar a fraca coordenação entre os vários intervenientes nacionais do sector da
segurança; e
e. compreender o Quadro Político das RSSG da CEDEAO, o seu valor único, e o seu
estado de implementação para ajudar os intervenientes nacionais a trabalhar
colectivamente para os resultados desejados.
13. Os participantes expressaram a esperança de que o país veria resultados significativos em
paz, segurança e estabilidade após o seminário, e encorajaram-se mutuamente a serem
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implacáveis nos seus esforços para pedir contas ao governo, uma vez que a responsabilidade
principal recai sobre eles, enquanto os parceiros só podem dar apoio.
14. Devido às restrições de viagem da COVID-19, algumas pessoas e facilitadores da ASSN
não puderam viajar para a Guiné-Bissau. Por conseguinte, o workshop foi um híbrido de
apresentações físicas e virtuais, discussões, tarefas e exercícios, tanto em português como em
inglês.
15. As sessões subsequentes deste relatório fornecem uma sinopse dos temas abordados,
pontos-chave das intervenções, discussões durante o período de 3 dias, diálogo entre as
intervenientes nacionais e resultados. Cada apresentação foi seguida de:
a. trabalho de grupo (grupos de discussão) em que os participantes fizeram um
brainstorming nos seus grupos e regressaram ao plenário para partilhar as suas
conclusões e recomendações;
b. sessão de perguntas e respostas (P&R) facilitada por uma pessoa de recurso para
integrar a aprendizagem e promover a interação e a partilha de experiências; ou
c. exemplos e intervenções de participantes com experiência germânica a partilhar.
16. O conteúdo destas intervenções foi consolidado e apresentado no terceiro dia do seminário
para traçar o caminho a seguir para as RSSG na Guiné-Bissau. A segunda metade do 3º Dia 3
liderada por intervenientes nacionais e dedicada ao diálogo e partilha de experiências sobre o
processo de RSDS na Guiné-Bissau, resultados e avaliação.

Sessão I: Princípios Básicos e Características Essenciais do Quadro
Político das RSSG da CEDEAO - Okey Uzoechina
17. Uma sessão introdutória sobre o Quadro Político sobre RSSG da CEDEAO expôs os
participantes à finalidade, objectivos, metas e chaves do apoio às RSSG da CEDEAO, com
ênfase nos princípios fundamentais e características essenciais das RSSG que foram
aprovados a múltiplos níveis por todos os Estados Membros da CEDEAO e adoptados pelos
Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO. A sessão sublinhou a necessidade de uma
apropriação nacional/local que requer um processo consultivo que inclua todos os
intervenientes.
18. Os participantes tiveram a garantia de que, apesar da escassez de resultados e resultados
significativos e sustentáveis após muitos anos de apoio da RSDS na Guiné-Bissau, este
seminário apresenta uma oportunidade única de diversas formas:
a. Em primeiro lugar, é a primeira vez que o Quadro Político, o Plano de Implementação e
o Conjunto de Ferramentas das RSSG da CEDEAO estão a ser divulgados em qualquer
país. Representa uma abordagem única às RSSG que dão prioridade à governação,
segurança humana, e prevenção de conflitos.
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b. Em segundo lugar, os intervenientes nacionais têm a oportunidade de demonstrar
liderança, co-facilitando sessões e partilhando a sua experiência prática, bem como
liderando a sessão de diálogo no 3ºDia. Desta forma, serão donos dos resultados,
defenderão a implementação das recomendações, e continuarão a trabalhar em
conjunto e a insistir nas mudanças desejadas no país.
c. Em terceiro lugar, os participantes foram encorajados a abrir um grupo WhatsApp que
será um espaço para os intervenientes nacionais manterem o diálogo após o workshop,
partilharem ideias, informação, recursos relevantes, e apoiarem-se mutuamente na sua
viagem. O grupo WhatsApp, muito cativo e envolvente, demonstra o interesse dos
participantes e o seu empenho no processo.
19. Os princípios fundamentais e as características essenciais da RSSG da CEDEAO são
destacados:
Princípios fundamentais
a. Solidariedade e parceria entre África e África Ocidental
b. Respeito pela soberania nacional e integridade territorial
c. RSSG e integração regional
d. Apropriação regional e nacional
e. A RSSG será específica ao contexto
f. RSSG e género
g. RSSG e direitos humanos
Características Essenciais
a. Uma Política Nacional de Segurança
b. Uma revisão periódica do sector da segurança e avaliação das necessidades
c. Uma profissionalização abrangente e modernização do sector da segurança
d. O envolvimento das autoridades consuetudinárias e dos fornecedores de segurança
baseados na comunidade
e. O envolvimento efectivo das OSC e dos meios de comunicação social
f. O estabelecimento de instituições eficazes de controlo democrático e supervisão
g. Uma estratégia eficaz de mobilização de recursos e financiamento das RSSG
h. Um quadro nacional para a cooperação e construção de parcerias
i. Uma estratégia de comunicação eficaz
j. Um mecanismo de monitorização e avaliação
20 A apresentação foi seguida de uma sessão interativa (grupos de discussão) sobre a
apropriação nacional nas RSSG durante a qual os participantes foram encarregados de
adaptar, contextualizar e localizar o Plano de Implementação das RSSG da CEDEAO à GuinéBissau, e recomendar acções por parte dos intervenientes nacionais.
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Sessão II: Conceitos Básicos de Segurança e Reforma da Justiça - Anicia
Lala, Ogechi Ogu e Uju Agomoh
21. Dividida em duas partes, esta sessão apresentou aos participantes os conceitos básicos da
reforma do sector de segurança e justiça e a forma como estes se aplicam ao processo das
RSSG.
22. A primeira parte que foi apresentada em português centrou-se na definição de conceitos
básicos tais como "Segurança", o "Sector de Segurança", e "Reforma do Sector de Segurança
e Governação", e na interação com os participantes sobre como estes conceitos se aplicam a
eles pessoalmente, nas suas comunidades, e no seu contexto nacional. Os participantes
identificaram uma série de questões de insegurança humana e desafios relacionados com a
segurança pessoal, alimentação, emprego, saúde, fatores ambientais, etc., e discutiram as
causas profundas da insegurança. Concluiu-se que o medo destas preocupações de segurança
exacerba o anseio humano pela segurança. Entretanto, a necessidade de dar uma resposta
coordenada a tais preocupações de segurança traz à luz o significado do Quadro Político das
RSSG da CEDEAO e os princípios nele consagrados.
23. Os participantes também debateram sobre o princípio da apropriação nacional e
argumentaram que quando "nacional" é mencionado no contexto da Guiné-Bissau, é
amplamente elitista e não inclusivo. Consequentemente, face à falta de vontade política, a
apropriação nacional das RSSG não se reduziu até à data ao nível local. Mais uma vez, grande
parte da acção sobre as RSSG é restrita à capital, Bissau. Observaram também como os
legados socioculturais africanos influenciam a segurança e enfatizaram a necessidade da
inclusão de atores de segurança tradicionais/informal no processo de RSSG.
24. A segunda parte da sessão estabeleceu a ligação entre a Justiça e o Estado de Direito e as
RSSG. Sublinhou a importância da RSSG na promoção da paz na região da CEDEAO e
salientou o papel crucial do Quadro Político da CEDEAO para a Reforma do Sector da
Segurança e Governação no processo de construção da paz na região. Notou que na
sequência de desafios multifacetados de desenvolvimento económico, social e cultural com
impacto na paz e segurança na região, uma tentativa sustentável de garantir a segurança, a
segurança e a paz para TODOS deveria concentrar-se na consolidação dos princípios de
justiça e do Estado de direito como elementos chave da Reforma do Sector de Segurança e
Governação. Acentuou ainda mais o facto de que tanto os direitos humanos como o Estado de
direito são importantes para a organização do sector da justiça, e são relevantes para todos os
sectores de atividade do Estado.
25. Foi sublinhado que, enquanto Estado membro da CEDEAO, a Guiné-Bissau deverá
empreender atividades de RSSG com base numa decisão nacional. A apropriação nacional
implica a vontade política de avaliar, desenvolver, liderar, implementar, monitorar e avaliar as
atividades da RSSG; incluir e procurar a participação de um vasto leque de intervenientes
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nacionais nos processos da RSSG; comprometer recursos nacionais (humanos, financeiros e
materiais) para implementar programas da RSSG; e ter a capacidade de coordenar o apoio
externo aos programas de RSSG. Foi dada maior ênfase à necessidade de os programas de
RSSG serem adaptados às necessidades, histórias, cultura, contexto social e político da GuinéBissau, respeitando os princípios fundamentais da governação democrática, Estado de direito,
igualdade de género e respeito pelos direitos humanos.
26. A introdução da dimensão dos direitos humanos no Estado de direito suscitou uma
compreensão esclarecedora por parte dos participantes, uma vez que estes traçaram tais
abusos desde quando um crime é cometido, prisão pela polícia, acesso à justiça nos tribunais,
e questões de detenção/correções nas prisões. Os debates revelaram que o abuso dos direitos
humanos é prevalecente na Guiné-Bissau e que uma reforma do sector da segurança (que
inclui o sector da justiça) é extremamente necessária. Os participantes também hastearam a
bandeira sobre a forma como os perpetradores de violações dos direitos humanos o fazem
impunemente porque são beneficiários de um sistema corrupto e normalmente escapam à
acusação. As discussões concluíram que a promoção dos direitos humanos estabelece as
bases para o desenvolvimento. Consequentemente, se os direitos humanos forem violados,
não há garantias de segurança e de acesso à justiça e os seus efeitos de ondulação atrasarão
o desenvolvimento socioeconómico e criarão um estado de insegurança.
27. Os participantes foram encorajados a utilizar os meios de comunicação social como parte
da sociedade civil para expor e projetar violações dos direitos humanos, particularmente nos
serviços prisionais, e exigir justiça e responsabilidade na sua busca de justiça. A necessidade
de envolvimento parlamentar e da sociedade civil na supervisão do sector da segurança
também ganhou força nas discussões.
28. Para enfrentar os desafios enfrentados pelo sistema de justiça e correções da GuinéBissau, os participantes foram encorajados a utilizar as provas, dados e recursos disponíveis
para defender as reformas necessárias. Por exemplo, embora possa não haver financiamento
prontamente disponível para desenvolver a capacidade dos agentes da lei, construir mais
centros de correção, ou melhorar as condições dos prisioneiros, a sociedade civil pode
defender e negociar a libertação dos prisioneiros de pequenos crimes para descongestionar as
prisões, particularmente na era da pandemia da COVID-19. Em última análise, uma nação
civilizada realiza-se na forma como os seus prisioneiros e os menos privilegiados são tratados.
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2º DIA
Sessão III: Compreender e Aprofundar a Governação Democrática de
Segurança - Nayanka Perdigao e Olawale Ismail
29. O segundo dia do seminário centrou-se em "Compreender e Aprofundar a Governação
Democrática de Segurança" e foi dividido em várias sessões em consonância com o tema,
portanto:
a. Relações Estado-Sociedade na Guiné Bissau: Perspectivas-chave, Consolidando a
Paz.
b. Juventude, Violência e Exclusão, e Atores Informais como Condutores das RSSG.
c. Género e RSSG.
d. Polícia e Supervisão Policial.
30. A primeira apresentação em português centrou-se nos resultados de uma investigação de
acção na Guiné-Bissau sobre as relações Estado-Sociedade na Guiné-Bissau: Perspectivaschave, Consolidando a Paz. Como nacional da Guiné-Bissau, a apresentadora transmitiu as
suas experiências sobre o tema que os participantes puderam praticamente relacionar com a
sua realidade vivida. O ponto crucial da apresentação foi a liderança e a construção do Estado
na Guiné-Bissau, e a desconstrução da mutualidade nas relações entre o Estado e a
sociedade. Através da lente da liderança como processo, ajudou os participantes a
compreender a construção do Estado na Guiné-Bissau, e explorou a forma como a sociedade
guineense permanece bastante estável apesar da competição liderada pelas elites pelo
controlo do Estado que gerou violência e instabilidade cíclicas.
31. Nos debates seguintes, os participantes lamentaram o sofrimento do povo da Guiné-Bissau,
mas refletiram sobre a percepção chave de que são resistentes em encontrar formas
alternativas de sobrevivência de forma pacífica, criando redes de segurança informais,
camadas subnacionais de segurança que estão mais próximas do povo e da sua vida
quotidiana. Acrescentaram que as mulheres sofreram muito mais na era da COVID, em
particular, aquelas com comércio porque a maioria delas perdeu o seu sustento em alguns
pontos devido às restrições à circulação e reunião. O efeito tem sido um aumento na incidência
da violência baseada no género. Os participantes também expressaram ansiedade quanto ao
aumento da taxa de criminalidade organizada no país. A maioria deles acredita que o próprio
Estado está envolvido no crime organizado, uma vez que os políticos continuam a financiar
funções de envolvimento político e campanhas com fundos que não conseguem justificar.
Atribuíram alguns dos males às frequentes incursões militares no espaço político e à influência
da elite militar no poder político.
32. A segunda parte da sessão sobre Juventude, Violência e Exclusão, e Atores Informais
como Condutores de RSSG delineou a história e natureza da governação de segurança na
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África Ocidental; a juventude e os atores informais na RSSG da CEDEAA e a agenda de paz e
segurança; formas e estratégias que a juventude e os atores informais podem utilizar para
promover a governação democrática de segurança; identificando a juventude e os atores
informais e como a má governação de segurança afeta a juventude e os atores informais.
Utilizando a Nigéria como estudo de caso, abordou a juventude como atores no sector da
segurança e justiça e identificou pontos de entrada para o envolvimento da juventude, incluindo
a realização de formações na CEDEAO em áreas específicas como a mediação para a gestão
de disputas eleitorais, voluntariado, estágios e integração das questões da juventude na
agenda de paz e segurança, prevenção de conflitos, acordos de paz e propostas políticas, bem
como o sistema de alerta precoce e resposta da CEDEAO (ECOWARN).
33. Sublinhou como o Quadro de Prevenção de Conflitos da CEDEAO (ECPF) e a Política de
Juventude colocam os jovens no centro dos esforços de integração regional e a sua visão de
uma África Ocidental próspera e democrática, livre de conflitos violentos. Para além dos
esforços da CEDEAO, também partilhou perspectivas sobre os esforços da UA e das NU e o
empenho da juventude na agenda de paz e segurança e destacou a Resolução 2250/2419 do
Conselho de Segurança das NU, bem como a Visão 2063 da UA, Paz e Segurança, a Visão
2063 da UA e o papel da juventude na prevenção de extremismos e conflitos violentos,
processos de paz (construção da paz) e reconstrução pós-conflito.
34. A sessão explorou ainda o papel de supervisão da juventude e dos atores informais na
governação democrática e defendeu o envolvimento cativo de jovens competentes,
empenhados e diversificados na supervisão pública do sector da segurança como meio de
reforçar a confiança dos cidadãos nos mecanismos estatais responsáveis pela segurança.
Além disso, os jovens e os atores informais deveriam fornecer os seus conhecimentos
especializados às instituições de segurança, tais como análise orçamental, análise de género,
respeito pelos direitos humanos, alteração dos quadros legais, luta contra a corrupção no
sector da segurança, etc.
35. Em conclusão, notou-se que demograficamente, a população de África continua a ser a
mais jovem do mundo. Perante isto, existe uma necessidade crescente de envolvimento cativo
dos jovens nos processos democráticos para impulsionar a mudança social. Houve um apelo
apaixonado aos jovens e outros atores informais no sentido de alavancarem a tecnologia para
a segurança humana. Por exemplo, os jovens com competências de ponta em TIC e
conhecimento tecnológico podem desenvolver aplicações para acompanhar, monitorizar e
reportar questões de governação da segurança e/ou partilhar ferramentas TIC com órgãos de
supervisão para apoiar as suas funções estatutárias. As parcerias produtivas e o envolvimento
com intervenientes relevantes foram também encorajados a formar uma ampla agenda
nacional de advocacia que ligue as questões de governação democrática da segurança com as
questões globais de governação e advocacia eleitoral.
36. Houve uma advertência aos jovens para se envolverem em protestos pacíficos apenas
como último recurso, para salientar deficiências na governação democrática da segurança
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quando todas as outras estratégias falharem. Mesmo em protestos pacíficos, o objectivo
deveria ser o de forçar o envolvimento, a mudança de políticas, e a aplicação de leis e
obrigações de tratados existentes, mas não a destruição de vidas e propriedades.

Sessão III: Género e RSSG: Problemas, Perspectivas e Prospectos -Titi
Ajayi
37. A terceira parte da sessão abordou o 'Género e RSSG: Problemas, Perspectivas,
Prospectos '. Defendeu que embora a integração do género seja geralmente aceite como uma
componente chave de qualquer processo bem sucedido de reforma no sector da segurança, e
integrada em vários instrumentos internacionais e regionais, na realidade, os progressos na
realização deste objectivo e na tradução dos instrumentos em legislação e acção nacionais
têm sido globalmente modestos, devido a uma variedade de desafios, desde a falta de
vontade política a políticas e estratégias fracas, ineficazes ou mal concebidas para a
implementação, para citar alguns. Na maioria das vezes, as OSC, em vez de Estados ou
instituições de segurança, têm estado frequentemente na vanguarda do movimento para
engendrar a RSS, em particular através do trabalho de organizações de mulheres e grupos
feministas. Foi observado que a maioria do que vemos no sector da segurança é uma
manifestação ou reflexo das nossas culturas da sociedade em geral.
38. Na discussão que se seguiu, os participantes demonstraram bons conhecimentos e
compreensão das questões de género e da sua relação com o sector da segurança.
Partilharam também perspectivas interessantes sobre a razão pela qual a integração do género
nas RSSG é um desafio. Para começar, atribuíram razões culturais: em muitas tradições
africanas, as mulheres só são vistas, mas não ouvidas; as mulheres não fazem parte da
tomada de decisões a nível da aldeia ou da cidade; e as mulheres não podem ordenar ou
instruir os homens. Por conseguinte, torna-se um desafio para os homens receber instruções
das mulheres numa tentativa de reformar o sector da segurança. Consequentemente, a
participação e liderança das mulheres nesse sector continua a ser baixa. Outra dimensão disto
é que, porque os valores culturais estão mais arraigados a nível local, a RSS parece estar mais
concentrada nas cidades capitais.
39. A REMPSECAO-GB, uma organização da sociedade civil centrada no género, partilhou
ideias sobre o seu trabalho que afetam a R e o Género na Guiné-Bissau. Liderada por Elci
Pereira Dias, vice-presidente, a apresentação destacou as realizações da organização desde
2014:
a. Uma forte defesa no quartel militar e junto das autoridades nacionais, bem como dos
atores políticos, contribuiu para a realização das eleições presidenciais e legislativas de
2014 e para a aceitação dos resultados proclamados pela Comissão Nacional de
Eleições (CNE).
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b. Em Janeiro de 2015, foram iniciados contatos de alerta e resposta precoce devido ao
desacordo institucional que foi sentido entre os órgãos de soberania: o executivo e a
Assembleia Popular Nacional. (O alerta não foi tido em conta, e hoje em dia as
consequências negativas estão a ser vividas).
c. Entre 2015 e 2018, foram desenvolvidas várias iniciativas de prevenção e gestão de
conflitos. Do mesmo modo, durante o mesmo período, foram realizadas bastantes
reuniões consultivas com as partes em conflito. Com o apoio técnico do Instituto Goreé
e financiamento do Canadá, foi introduzido na Guiné-Bissau um Programa de Diálogo
Político que tinha uma componente de formação. Foi realizado um seminário de
formação para 30 membros de diferentes OSC no domínio da prevenção e gestão de
conflitos. O workshop tinha o objectivo geral de unir a classe social para uma reflexão
sobre a elaboração de uma agenda única para a sociedade civil e permitir a sua
participação no diálogo político na Guiné-Bissau.
d. Antes do início dos diálogos políticos, foram realizadas várias reuniões com os
intervenientes relevantes, particularmente partidos políticos para discutir os principais
obstáculos ao diálogo sociopolítico e inclusivo e procurar os seus pontos de vista sobre
a situação, bem como encorajar acções inclusivas sobre o caminho a seguir. Um dos
resultados desta iniciativa foi que os atores decidiram criar uma aliança de organizações
da sociedade civil, liderada pelo Movimento Nacional da Sociedade Civil, com vista a
dar seguimento aos diálogos políticos para resolver o impasse na formação do governo.
e. A REMPSECAO-GB também contribuiu para os processos eleitorais do país e da subregião. Mais recentemente, em 2019, participou em fóruns de consulta para a criação
da Célula Nacional de Monitorização Eleitoral. Como parte da sua missão, acompanhou
e participou na procura de uma solução para a última crise política pós-eleitoral e
acompanhou de perto a evolução dos casos do Novo Corona vírus no mundo e
particularmente na Guiné-Bissau.
f. A assistência da REMPSECAO tem sido sob a forma de sensibilização e distribuição de
materiais sanitários, incluindo máscaras e higienizadores de mãos, etc. Em colaboração
com o Movimento Nacional da Sociedade Civil, ACOBES, NADEL, e Cruz Vermelha
Nacional, também formou 54 pessoas, incluindo mulheres, jovens rapazes e raparigas,
de diferentes OSC, na sensibilização para a Prevenção da Difusão da COVID -19.
g. Após o surgimento do primeiro caso no país, com o apoio técnico e financeiro da ONU
através da Unidade de Género da UNIOGBIS, começou a intervir nos mercados, onde é
considerado o maior foco de contaminação, apoiando as mulheres vendedoras
(Bideiras), e as que compram.
h. REMPSECAO-GB contribuiu ainda para a construção e implementação da Agenda
Comum da Sociedade Civil da Guiné-Bissau e para a reestruturação do Conselho
Nacional da Mulher, para a posterior elaboração da Agenda da Mulher da Guiné-Bissau
que será incorporada na Agenda Comum da Sociedade Civil da Guiné-Bissau.
i. Finalmente, a REMPSECAO, em colaboração com RENAJ, RENAJELF e LGDH,
coordenou um projecto, Apoio ao Diálogo Político das Comunidades com as
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Autoridades de Participação na Definição de Medidas de Combate à COVID-19,
financiado pelo PNUD, que foi realizado no Bairro Militar durante um período de 3
meses como fase-piloto.

Sessão IV: Polícia e Fiscalização – Sean Tait
40. O segundo dia terminou com uma apresentação sobre "Polícia e Supervisão Policial". A
apresentação observou que a questão da supervisão policial e da responsabilização como área
de esforço tanto académico como profissional tem um perfil limitado e importância política em
África, apesar da sua importância óbvia e crítica. Abordou: teorias e sistemas de Supervisão da
Polícia; Arquitetura da Supervisão da Polícia; Supervisão Interna e Externa: Sistemas e Prática;
Conceitos de "Policiamento Democrático"; Normas de Polícia: Visão geral das normas
internacionais e regionais relevantes de monitorização da acção policial; e desafios e
oportunidades para o avanço e consolidação da Supervisão da Polícia na África Ocidental.
41. A apresentação notou como a 'Lei Modelo de Polícia para África' aprovada pelo
Parlamento Pan-Africano (com a estreita colaboração da APCOF) bem como os 'Indicadores
de Padrões Comuns (Policiamento) para a África Oriental inspiraram uma iniciativa
semelhante para a África Ocidental, que será alinhada com a Estratégia de RSSG da
CEDEAO e a lei e prática de policiamento nacional. Também explorou o que esta iniciativa
poderia contribuir para as normas de policiamento comuns/partilhadas na África Ocidental, e
os desafios que estas podem colocar na sub-região onde a variedade de tradições e práticas
de policiamento colonial e pós-colonial apresentam um terreno particularmente complicado.
42. A apresentação notou e discutiu ainda muitas deficiências que afligem a força policial da
Guiné-Bissau e os esforços para as colmatar, incluindo
a. Uma força idosa, muitos dos quais são veteranos sem serviço cativo e com padrões de
recrutamento e promoção deficientes ou inexistentes.
b. Mão-de-obra mal distribuída por todo o território.
c. Níveis fracos de formação e falta de instituições de formação.
d. Análise de desempenho inadequada e ineficiente.
e. Imagem pública desacreditada como resultado de corrupção e abusos de autoridade.
f. Falta de um quadro legal.
g. Abordagem militarizada do policiamento.
h. Uma multiplicidade de serviços com os mesmos objectivos, mas missões mal
definidas.
43. Como parte do amplo programa RSDS iniciado em 2008, as nove agências de segurança
interna e inteligência, geridas por sete ministérios diferentes, foram consolidadas em quatro
forças:
a. Polícia da Ordem Pública, sob a tutela do Ministério da Administração Interna.
b. Guarda Nacional, uma força do tipo gendarmerie responsável, bem como das
alfândegas e da patrulha fronteiriça, também sob a tutela do Ministério da
Administração Interna.
c. Polícia Judiciária, mandatada para investigar crimes graves, que também acolhe a
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Unidade de Crimes Transnacionais, reportando ao Ministério da Justiça.
Serviços de Informação do Estado, sob a direção do Primeiro Ministro.

44. A apresentação foi integrada numa sessão de vídeo em português que destacou cenários
de falha de policiamento e supervisão policial, e encarregou os participantes de fazer uma
contribuir com ideias sobre respostas e soluções adequadas para o contexto da Guiné Bissau.
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3ª DIA
Sessão V: Governação da Segurança Marítima e a Gestão das Ameaças
Marítimas - Osato Anastasia Eruaga
45. O último dia do seminário foi aberto com uma sessão sobre Segurança Marítima e RSSG.
Explorou as ligações entre a RSSG e a gestão/governação eficaz do espaço marítimo.
Também considerou a variedade e significado das ameaças e crimes marítimos, bem como a
sua gestão, como essenciais para enfrentar e reduzir a instabilidade mais ampla e estimular o
desenvolvimento nos estados da região. Ligou ainda mais a governação da segurança
marítima ao quadro abrangente de RSSG da CEDEAO e destacou como as abordagens
colaborativas e coordenadas promovem o direito e consolidam as democracias. As questões
específicas abrangidas incluem o Ambiente Marítimo e o Conceito de Segurança Marítima;
Economia Marítima; Compreender o Quadro Institucional de Governação da Segurança
Marítima; Reforma do Sector de Segurança e Gestão das Ameaças Marítimas; e Desafios à
RSSG no âmbito do Ambiente Marítimo.
46. A sessão demonstrou as ligações intrincadas entre a governação marítima, a economia
nacional, o crime organizado transnacional, e a RSS. Sublinhou também as ligações entre a
segurança marítima e o ambiente mais vasto da segurança marítima regional, bem como o
reforço da compreensão do papel da segurança marítima na governação e desenvolvimento
dos Estados membros da CEDEAO. Os quadros institucionais radiografados incluem o
Processo de Yaoundé entre a CEDEAO e a ECCAS e a Comissão do Golfo da Guiné.
47. O ambiente de segurança marítima foi descrito como todas as áreas e coisas de, em,
relacionadas, adjacentes ou limítrofes de um mar, oceano, ou outra via navegável, incluindo
todas as atividades relacionadas com o mar, infraestrutura, pessoas, carga, e embarcações e
outros meios de transporte. Duas formas principais de preocupações de segurança marítima
foram trazidas à ribalta:
a. Ameaças - factos de incidentes que afetam a resiliência e aumentam a vulnerabilidade;
e
b. Atos proibidos de crimes que têm impacto na resiliência e aumentam a vulnerabilidade.
48. As principais preocupações de segurança marítima do Golfo da Guiné a que a GuinéBissau pertence foram identificadas como pirataria e assalto à mão armada contra navios,
tráfico de armas, narcóticos e seres humanos, descarga de resíduos, abastecimento ilegal de
combustível, contrabando de migrantes e pesca ilegal, não declarada e não regulamentada
(pesca INDNR). As seguintes razões foram atribuídas às razões pelas quais as respostas ao
desafio de garantir a segurança marítima não registaram progressos significativos:
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a. Em primeiro lugar, há muita ênfase no desenvolvimento das marinhas e da capacidade
militar quando os problemas exigem aplicação da lei, controlo ambiental, e segurança
marítima.
b. Em segundo lugar, é o fracasso dos ministérios terrestres e de outras entidades
governamentais em coordenar as suas atividades, reunir os seus recursos e cooperar a
nível regional e internacional para responder às preocupações de serem territoriais
sobre o mandato das respectivas agências, causadas pela sobreposição de leis ou
capacidades limitadas.
c. Em terceiro lugar, o fracasso da população e das comunidades litorais em possuir o
problema e impulsionar a solução.
49. Além disso, a segurança marítima é uma área complexa e é afetada por tudo o que
acontece em terra. Mais recentemente, o terrorismo marítimo está a aumentar, mas a questão
não parece estar a receber muita atenção, tanto a nível nacional como internacional, dentro da
região da CEDEAO.
50. Os debates indicaram que os participantes tinham uma considerável compreensão e
apreciação dos desafios da segurança marítima. Sobre as preocupações de segurança
marítima da Guiné-Bissau, indicaram que a falta de segurança marítima no país é pronunciada
e manifesta-se na pirataria a navios estrangeiros, rebelião nas zonas costeiras, leis
inadequadas para controlar a segurança marítima, ausência de recursos humanos capazes de
enfrentar as questões, ameaças ao ecossistema, e incapacidade geral do governo para
assegurar o controlo das zonas económicas. Outros são o tráfico de armas e drogas, a
poluição ambiental, o contrabando, a falta de equipamento para monitorizar as águas
territoriais, bem como a falta de equipamento aéreo para apoiar a monitorização. Segundo os
participantes, muitas das acções a serem tomadas no interesse da nação dependem ainda
fortemente das elites políticas que são lentas em responder às necessidades nacionais.

Sessão VI: Coordenação da Reforma do Sector da Segurança e Porque é
Essencial: Lições de Serra Leoa - Francis Keili
51. A sessão de encerramento do seminário procurou aprofundar a compreensão da razão pela
qual a coordenação da Reforma do Sector de Segurança (RSS) é essencial, os desafios
técnicos e políticos envolvidos nas experiências da Serra Leoa com a coordenação da RSS, e
a relevância das lições aprendidas para a Guiné-Bissau. O seminário destacou três elementos
da experiência da Serra Leoa, nomeadamente
a. o papel do desenvolvimento da Estratégia Nacional de Segurança na Serra Leoa como
catalisador (ou fundação) para a coordenação da RSS;
b. a Arquitetura de Segurança Nacional híbrida e descentralizada concebida pela Serra
Leoa como parte da sua prestação de serviços no sector da segurança pós-conflito; e
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c. a ligação entre a RSS e a Estratégia de Redução da Pobreza (a primeira de sempre)
específica do país.
52. A apresentação proferiu que na Serra Leoa, a RSS foi iniciada como parte da mudança de
paradigma pós-conflito na prestação de serviços de segurança, de segurança centrada no
Estado para segurança centrada nas pessoas (segurança humana). Isto criou um ambiente
propício à transformação abrangente das estruturas de segurança espalhadas pelas várias
instituições. Foram criadas agências para coordenar a informação de segurança, enquanto o
Gabinete de Segurança Nacional (GSN) facilitou um fluxo bidirecional de informação de
segurança desde o nível comunitário até à presidência. Esta abordagem ascendente da RSS
reforçou a supervisão democrática e civil da população sobre o sector de segurança. Antes do
advento da RSS na Serra Leoa, a arquitetura de segurança existente era em grande parte
descoordenada e pouco profissional.
53. Ao analisar o GSN em retrospectiva, a apresentação notou que o GSN foi estabelecido pela
Lei de Segurança Nacional e Inteligência Central 2002 para prever a coordenação, arbitragem
e supervisão do setor de segurança; coordenar a segurança e inteligência a nível Nacional,
Provincial e Distrital; providenciar linhas claras de demarcação entre os serviços de segurança
e providenciar arbitragem entre eles; preparar e manter a Estratégia de Segurança Nacional e
presidir ao Comité Conjunto de Inteligência, entre outros. O GSN tornou-se uma das
instituições de segurança mais capazes e de maior confiança na Serra Leoa.
54. Ao mesmo tempo, a coordenação da RSS ligou as estratégias de segurança ao
desenvolvimento e apoiou as iniciativas da estratégia de redução da pobreza que são críticas
para a recuperação e desenvolvimento nacionais. Atualmente, a coordenação eficaz da RSS
na Serra Leoa permite que o sector da segurança desempenhe um papel fulcral no
estabelecimento de um clima propício ao crescimento económico e à redução da pobreza.
Entretanto, a abordagem ampla, inclusiva e bem coordenada da RSS permitiu e facilitou a
contribuição e a apropriação nacional.
55. A sessão concluiu que embora a RSS seja específica do contexto, as iniciativas e o estilo
de gestão da SSR da Serra Leoa estão em conformidade com as 'melhores práticas' e podem
muito bem aplicar-se a outros contextos para além da Serra Leoa. Após esta apresentação, os
participantes manifestaram interesse e admiração pelos ganhos da reforma do sector de
segurança na Serra Leoa e esperavam que a renovação das iniciativas da RSDS na GuinéBissau inspirasse o empenho do governo numa abordagem mais coordenada e coerente da
reforma do sector de segurança e da governação na Guiné-Bissau.

23

SESSÃO/PAINEL DE DIÁLOGO
Coordenação Nacional da RSDS na Guiné-Bissau, Resultados, Avaliação Adelino Handem e Ilda Porcila da Cunha Gomes
56. A segunda metade do 3ºDia foi dedicada ao diálogo e aos debates entre os participantes a
nível nacional. Lideradas pelos próprios intervenientes nacionais, as suas deliberações
centraram-se na promoção do diálogo nacional e da coordenação nacional da RSDS na Guiné
Bissau; e a ideia da CEDEAO de Grupo de Trabalho Interagências (Grupo de Trabalho
Nacional) sobre RSSG.
57. Guiados pelas questões colocadas no formulário de avaliação e divididos em três grupos de
discussão aprofundada e feedback, os facilitadores também coordenaram uma avaliação verbal
do workshop e do estado da RSSG na Guiné-Bissau. A partir dos grupos de discussão, os
participantes articularam lições aprendidas, resultados e recomendações para o governo
nacional da Guiné-Bissau, intervenientes nacionais, e parceiros.

Sessão de Diálogo
58. Facilitada por Adelino Handem, em representação da ALTERNAG (Associação Guineense
de Estudos e Alternativas) e Ilda Porcila da Cunha Gomes Sá, da AMJG (Associação
Guineense de Mulheres Juristas), esta sessão formou um painel de cinco instituições para
deliberar e refletir sobre o caminho a seguir com a coordenação nacional da RSDS na GuinéBissau. As instituições foram:
a.
b.
c.
d.
e.

Ministério da Defesa Nacional e dos Combatentes da Liberdade Interna (MDNCLP);
Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (MJDH);
Rede Nacional de Luta contra a Violência (RENLUV-GB);
Voz di Paz (VdP); e
Rede da África Ocidental para a Construção da Paz (WANEP).

59. O feedback do painel e dos três grupos de discussão destacaram mais uma vez os desafios
de segurança que o país enfrenta, tal como mencionado anteriormente. Debateram em
particular a insegurança marítima a nível nacional e regional e decretaram a incapacidade do
Estado para levar a cabo um controlo e governação eficazes do espaço marítimo. Os desafios
de segurança marítima a nível nacional foram identificados como pirataria; falta de
regulamentação (INDNR) das atividades pesqueiras, permitindo a sobre-exploração de todos
os recursos pesqueiros; tráfico de droga e de seres humanos; ameaça ao ecossistema
(poluição marítima a todos os níveis); meios insuficientes para o controlo e inspeção do espaço
marítimo; destruição e devastação de mangais; ineficiência das sanções aplicadas em relação
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às embarcações apreendidas no espaço marítimo; falta de infraestrutura adequadas e de
recursos humanos; vulnerabilidade marítima; incumprimento do Código Internacional de
Segurança dos Navios e das Instalações Portuárias; falta de equipamento aéreo para inspeção,
busca e salvamento; falta de sinalização marítima adequada; e a falta de meios materiais e
financeiros para combater estes desafios.
60. Simultaneamente, foram identificados desafios a nível regional como pirataria; pesca
INDNR; raptos; contrabando; tráfico de seres humanos; imigração clandestina; descarga de
resíduos tóxicos (poluição ambiental); fraca patrulha conjunta e cooperação entre os Estados
membros da CEDEAO; e tráfico de armas.

Recomendações
61. Os participantes ofereceram as seguintes recomendações para promover a RSDS e
melhorar a paz, a segurança e a estabilidade na Guiné Bissau:
a. A propriedade nacional da RSSG e do processo de RSDS deve incluir a
responsabilidade nacional e o compromisso financeiro para com a sustentabilidade do
processo através do orçamento nacional;
b. Incluir mais activamente as instituições tradicionais e entidades religiosas no processo
das RSSG;
c. Identificar e mapear planos de formação (incluindo a formação de formadores) de
acordo com as necessidades de formação identificadas;
d. Melhorar a situação de desmobilização das forças de Defesa e Segurança,
especialmente as militares no que diz respeito às pensões;
e. Reforçar o cumprimento da lei da paridade (acção afirmativa) no sector da Defesa e
Segurança para permitir a ascensão das mulheres em posições de decisão;
f. Promover a conformidade com o Código de Conduta das Forças Armadas e dos
Serviços de Segurança da CEDEAO;
g. Criar um contingente militar de mulheres da Guiné-Bissau para a manutenção da paz;
h. A ONU, através do PNUD, e a UE como parceiros estratégicos e bilaterais para a
Guiné-Bissau devem ser envolvidas (e continuar a ser envolvidas) como instituições
responsáveis;
i. Construir uma política de colaboração na resolução de problemas, melhorando a
credibilidade e legalidade das instituições de segurança, facilitando intercâmbios
construtivos e o desenvolvimento de uma relação de confiança entre as instituições e a
população civil;
j. Criação de um fórum de sensibilização civil-militar;
k. Expandir acções e projectos com base nos princípios do policiamento comunitário;
l. Criar um Conselho Nacional de Diálogo, incluindo as autoridades tradicionais e locais
(Comité de Tabanca, etc.)
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m. Criar grupos de reflexão de anciãos e promover o diálogo (sobre questões relacionadas
com extremismo violento, radicalismo, etc.) a nível local e regional;
n. Criar conselhos de bairro (compostos por jovens, mulheres, anciãos, etc.) que
abordarão questões de educação, saúde, segurança, segurança humana, e outras
preocupações comunitárias e locais;
o. Integrar o sistema de alerta e resposta precoce a vários níveis, e a monitorização
periódica da paz e segurança;
p. Adoptar e melhorar a eficácia da justiça restaurativa;
q. Criar um comité de sistemas de informação integrados entre as instituições de
segurança interna;
r. Criar e aprovar um quadro legal para facilitar a partilha de informação e a acção
conjunta entre e entre instituições de segurança.

Avaliação
62. Durante a sessão de avaliação interativa, os participantes consideraram unanimemente o
seminário de formação positivo e muito instrutivo. No entanto, expressaram e reiteraram a
necessidade de dedicar tempo suficiente às sessões e ao diálogo, de modo a permitir aos
intervenientes nacionais considerarem e responderem eficazmente às questões. Os
participantes também notaram as limitações linguísticas, à medida que a maioria das pessoas
recurso facilitaram as sessões na língua inglesa.
63. Para formações subsequentes, esperavam uma extensão do número de dias do seminário
para permitir uma maior interação entre formadores e participantes, e também apelaram à
inclusão de mais facilitadores de língua portuguesa nos programas subsequentes.
Acrescentaram ainda que a questão da instabilidade política na Guiné-Bissau deve ser tratada
pela CEDEAO de forma justa, transparente e equitativa, tendo em conta o princípio da
igualdade de tratamento dos Estados-Membros da Comunidade.
64. Finalmente, os participantes sugeriram a criação de um grupo WhatsApp para os
intervenientes nacionais para continuar o diálogo e acompanhar a disseminação e
implementação das RSSG na Guiné-Bissau. O grupo WhatsApp, agora cativo e envolvente,
gerido na íntegra pelos intervenientes nacionais, demonstra o interesse e empenho dos
participantes no processo.

Lições Aprendidas, Oportunidades e Desafios
65. Na sua própria avaliação, os participantes consideraram o Workshop de Formação de
RSSG da CEDEAO um sucesso e agradeceram aos parceiros pela oportunidade. As suas
apresentações ao longo do programa apontam para enormes défices de governação,
resultando numa economia que favorece poucos e uma dura realidade para a maioria do povo
da Guiné Bissau. Uma vez que a corrupção é tão generalizada, a população perdeu a
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confiança no empenho do governo em garantir a segurança humana. Programas como o
Workshop de Formação de RSSG da CEDEAO inspiram-nos consequentemente a reforçar as
suas vozes e os seus papéis e a contribuir com a sua quota para uma nação melhor.
66. Os participantes apelaram também à igualdade de tratamento dos Estados Membros pela
CEDEAO em termos de apoio aos GFRS, mobilização das forças de segurança e defesa,
cumprimento das reformas, abordagem de questões de fronteiras terrestres no âmbito do
Protocolo da CEDEAO sobre a livre circulação de pessoas e bens, melhor coordenação entre
os atores nacionais da RSS e parceiros externos, e recrutamento de pessoal competente para
a disseminação, adaptação/localização, e implementação do Quadro Político da CEDEAO para
os GFRS na Guiné-Bissau.
Os participantes pediram mais material de leitura em português, apelaram a workshops mais
interativos desta natureza, e recomendaram repetidamente uma extensão do número de dias
para dar tempo suficiente para as discussões, uma opinião partilhada também pela equipa da
ASSN. Enfatizaram que precisavam de mais formações adicionais para uma compreensão
mais profunda da CEDEAO como um organismo regional e das suas operações, e uma
formação de formadores para promover uma maior disseminação dos princípios fundamentais
e elementos essenciais da RSSG da CEDEAO.
68. Para manter as conversas para além do workshop e assegurar que os participantes
continuam a beneficiar do apoio técnico da ASSN, foi criado um grupo WhatsApp com os
contatos dos participantes (ver abaixo), bem como o do Gestor do Programa da ASSN.
69. Além disso, a ASSN está a discutir a formalização de um memorando de entendimento com
a ALTERNAG, uma das OSC, para servir como o seu núcleo lusófono, galvanizar os
intervenientes nacionais para a acção, e ancorar as atividades da ASSN (ligação, apropriação e
liderança nacional, mapeamento, diálogo, facilitação, partilha de experiências, logística de
projetos, M&E, etc.) na Guiné-Bissau, bem como na África Lusófona.
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