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 Os Chefes dos Serviços de Informações e Segurança de África realizaram a sua 14ª 
Sessão Ordinária da Conferência do CISSA em Cartum, Sudão, de 24 à 30 de Setembro 
de 2017, sob o tema: "Parceria EstratégicaAbrangente para o Combateao 
Terrorismo e Alcanceda Estabilidade Política em África". 
 
2. A conferência foi agraciada com a presença de Sua Excelência Omar Hassan Al-

BASHIR, Presidente da República do Sudão. Nas suas observações deu as boas-vindas 

à todos os delegados à Cartum. Realçou  que, apesar das debilidades resultantesdas 

sanções económicas ilegais impostas ao Sudão por alguns países Ocidentais desde 

1997, o Sudão avançou com os esforços para garantir a reconciliação e a recuperação 

económica conforme demonstradona iniciativa do Diálogo Nacional Inclusivo que 

envolve todas as partes interessadas . O Presidente AL-BASHIR postulou que a iniciativa 

do Diálogo Nacional resultouna melhoria da situação de segurança em Darfur, 

preparando o caminho para um cessar-fogo permanente e a retirada gradual da Missão 

dasNações Unidas em Darfur (UNAMID). 

 
3. O Presidente enalteceu a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento 

(IGAD) pelo seu compromisso inabalável em encontrar uma solução duradoura para a 

actual instabilidade no Sudão do Sul, o que levou à deslocação de milhares de pessoas 

no país vizinho. Destacou o compromisso contínuo do Sudão em ajudar as populações 

do Sudão do Sul a encontrar uma solução duradoura para os desafios que enfrentam, 

bem como abrir mais corredores humanitários e acolher milhares de refugiados 

deslocados devido a crise. O Presidente observou com clareza que a segurança do 

Sudão encontra-seameaçadana medida queos seus vizinhosregistam instabilidade. 

 

4. Ao abordar sobre otema da Conferência, Sua Excelência o Presidente indicou que o 

tema da 14ª Conferência do CISSA era relevante e oportuno tendo em conta a natureza 

complexa e transnacional da ameaça queo terrorismo representa. Por conseguinte,  

apelou pela necessidade urgente de se estabelecer parcerias estratégicas abrangentes 

para combater a ameaça. O Presidente realçou também que, ao abordar aquestão 
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deinsegurança, os estados africanos devem implementar uma abordagem holística, que 

inclui narrativas de combate ao extremismo através de fórunsde académicos, como o 

realizado em Cartum, aos 27 de Setembro de 2017. A esse respeito, Sua Excelência o 

Presidente assegurou a Conferência do apoio contínuo do Governo do Sudão e que o 

país continuará a realizar tais fóruns deacadémicos anualmente para melhorar a partilha 

de informações entre os vários actores relevantes de África. 

 

5. Nas suas considerações de abertura, o Presidente Cessante do CISSA e Secretário-

geral do National Intelligence and Security Service(NISS) do Ruanda, Brigadeiro-

general Joseph NZABAMWITA, felicitou o Sudão pela sua activa contribuição ao 

CISSA e manifestouos seus agradecimentos mais sinceros a Sua Excelência, Presidente 

Al-BASHIR, pela abertura oficial da 14ª Conferência apesar da sua agenda apertada, 

sendo uma demonstração clara do valor que o Presidente atribui ao CISSA. Agradeceu 

também o Presidente por participar da cerimonia delançamento da primeira pedra da 

Sede do CISSA em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2017. Sua Excelência o 

Presidente também foi agradecido pela sua generosa oferta para construçãodo Centro 

de Formação do CISSA na Sede da Organização em Adis Abeba. O Presidente 

aproveitou ainda a oportunidade para manifestar a solidariedade do CISSA com o povo 

do Sudão e pediu o levantamento urgente e incondicional das sanções ilegais impostas 

ao país por alguns países Ocidentais. 

 

6. No que diz respeito ao tema da Conferência, o Brigadeiro-General Joseph 

NZABAMWITA aludiu sobre agilidade e natureza secreta das organizações terroristas, 

que sobrevivematravés da exploração de objeções e vulnerabilidades locais para reunir 

populações locais desiludidas com os seus governos. A esse respeito, exortou todas as 

nações africanas a unirem seus esforços para efetivamente atacar essa ameaça. 

 
 
7. O Presidente do CISSA e Director-geral doNational Intelligence and Security Services 
(NISS) do Sudão,1º Tenente – general e Engenheiro, Mohamed Atta AL-Mulla 
ABBAS, para além de dar as boas-vindas à todos os delegados à Cartum, estendeu seus 
sinceros agradecimentos a Sua Excelência o Presidente por ter agraciado a ocasião com 
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a sua presença. Indicou que eraa terceira vez que o Sudão acolhia Conferências do 
CISSA, sendo uma demonstração da importância que o país atribui ao CISSA. O 
Presidente realçou  também o importante papel desempenhado pelo CISSA para 
assegurar a paz e a segurança em África, que incluem, entre outros, a canalização de 
informações para a Comissão da União Africana (CUA) e aos Serviços Membros para a 
tomada de decisões fundamentadas. Notou também que a criação do CISSA resultou no 
estabelecimento de uma organização de segurança e informações Continental que 
permitiu aos oficiais de informações africanos a reflectirem sobre o desenvolvimento no 
âmbitoda inteligência e partilha deideias sobre o que deve ser feito pelo colectivo e por 
cada estado. 
 
8. O Presidente apelouaos serviços de informações africanos a estabelecerem parcerias 
estratégicas abrangentes para o combateao terrorismo e outros crime 
transnacionaisorganizados, nomeadamente, a ameaça representada por organizações 
não-governamentais, grupos armados e forças negativas, mercenarismo e Combatentes 
Terroristas Estrangeiros (CTEs). 
 
9. Por sua vez,o Comissário da União Africana para Paz e 
Segurança,EmbaixadorSmaïl CHERGUI, que representou o Presidente da CUA, Sua 
ExcelênciaMusa FakiMAHAMAT, citou uma série de ameaças à segurança que o 
CISSA deveria atacarpara o calar das armas  no Continente até o ano 2020. As referidas 
ameaças incluem a identificação da cadeia de abastecimento e proliferação ilícita de 
armas ligeiras e de pequeno calibre, mecanismos de financiamento do terrorismo, 
abuso do espaço cibernético para fins de radicalização e a relação entre terrorismo e 
outros crimes transnacionais organizados. Como forma de enfrentar essas ameaças, o 
Embaixador CHERGUI apelouao CISSA, ao Centro Africano para Estudo e Pesquisa 
sobre o Terrorismo (CAERT), Sistema de Aviso Prévio Continental (CEWS) da UA e ao 
Mecanismo de Cooperação Policial da União Africana (AFRIPOL) para estabelecimento 
de parcerias fortes e sinergias das suas actividades. 
 
10. A Comunidade dos Estados Sahel-Saharianos (CEN-SAD) e a Organização de 
Cooperação Islâmica (OIC) também fizeram apresentações durante a sessão a porta 
aberta da 14ª Conferência do CISSA. Na sua apresentação, o Embaixador Hameed 
OPELOYERU, Secretário-geral Adjunto para Questões Económicos da OIC ressaltou que 
o cenário contemporâneo da segurança africana estaa ser caracterizada por uma maior 
ligação entre organizações terroristas e outras actividades criminosas transnacionais, 
nomeadamente o tráfico ilícito de armas ligeiras e de pequeno calibre, tráfico de seres 
humano e de drogas, assaltos a mão-armado e sequestro para fins de pagamento de 
resgate. A esse respeito, enfatizou a necessidade de colaboração baseadaem 
abordagens globais e multidisciplinares, tal como caracterizadana cooperação  e boas 
práticas, operações multinacionais combinadas, legislação harmonizada, assistência 
jurídica mútua, acordos de extradição, além de melhorar a capacidade do aparelho de 
segurança nacional. O Embaixador OPELOYERU concluiu suas observações instando o 
CISSA e a OIC a identificar áreas de colaboração, tendo em vista que existem vinte e 
três (23) membros do CISSA na OCI. 
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11. Por sua vez, o Secretário-geral do CEN-SAD, IbrahimSani ABANI, instoupelo 
fortalecimento das relações entre a sua Organização e o CISSA como parte da 
promoção de parcerias estratégicas abrangentes para combater o terrorismo e garantir 
a estabilidade política no Continente. Manifestou preocupação pelo facto de África estar 
bem em termos de elaboração de instrumentos políticos de combate a insegurança no 
Continente, contudo os referidos instrumentos não estão a ser implementados. Por 
conseguinte, o Sr. ABANI apeloupela implementação destes instrumentos políticos. O 
Secretário-geral do CEN-SAD concluiu as suas observações  congratulando o Sudão pela 
sua abordagem abrangente no combate às ameaças que assombram o país, e que 
deveria ser emuladapor outros países. 
 
12. Além das considerações de abertura, a Conferência deliberou exaustivamente sobre 
as apresentações feitas pela Troikado CISSA e Presidentes Regionais sobre o tema da 
Conferência que foram profundamenteconsideradas. Aideia centralem todas as 
apresentações tinha a ver com a natureza cataclísmica do terrorismo e a instabilidade 
política do Continente. Posteriormente, a Conferencia fez algumas recomendações a 
serem implementadas pelos Serviços Membros do CISSA a fim de se atacar as 
ameaças. Incluindo,entre outras, a extensão de abordagens holísticas para fazer face a 
insegurança. Destacou de igual modo a necessidade do reforço da colaboração e 
partilha de informações entre os membros. 
 

13. 4. O primeiro Fórum de Académicos realizado sob o tema "Estabilidade Política 

em África: Limitações e Perspectivas Futuras" que decorreu à margem da 14ª 

Conferência serviu para reforçar o tema do Evento. O simpósio foi agraciado com a 

presençados pioneiros de pensamento, profissionais e entidades, nomeadamente o 

Primeiro Vice - Presidente e Primeiro - ministro do Conselho Nacional, Bakry Hassan 

SALIH, ex-Presidente da Nigéria, Olusegun OBASANJO,  ex-Presidente da Tanzânia, Ali 

Hassan MWINYI, ex-Presidente do Mali e ex-Presidente da Comissão da União Africana, 

AlphaOumar KONARE, ex-Representante Especial do Secretário-Geral das Nações 

Unidas e Presidente da Comissão da União Africana para a Missão das Nações Unidas 

emDarfur (UNAMID), o Professor Ibrahim GAMBARI, Dr. Sheikh TIGAN do Senegal, 

Ibrahim KOMI da Nigéria, Embaixador Lahdar IBRAHIMI da Argélia, Sebhat NEGA da 

Etiópia e o Conselheiro Político Sénior do Centro Africano para a Resolução Constructiva 

de Conflictos(ACCORD ), AmbassadorWelile NHLAPO. 
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14. O Fórumdiscutiu oportunidades para se alcançar a estabilidade política no 

Continente, assim como oportunidades futuras através da promoção de pesquisas 

científicas e operacionalização de centros de pesquisa para apoiar a estabilidade política 

e politicas de planeamento. 

 

15.  Após exaustivas deliberações, a Conferência: 

 

(i) exprimiu os seus agradecimentos à sua S. E. Omar Hassan Al-BASHIR, 
Presidente do Sudão, por se oferecer em financiar a construção do Centro de 
Formação do CISSA e acolher o Fórumde Académicos Anualmente; 

 
(ii) observou com apreciação as recomendações de vários oradores do Fórumde 

Académicose do CISSA sobre como manter a paz e a estabilidade em África; 
 
(iii) incentivou os Membros a implementar as decisões que surgiram dos diferentes 

workshops do CISSA realizados no período em análise; 
 
(iv) tirou vantagens dos progressos alcançados desde a 13ª Conferência realizada 

em Kigali, Ruanda. Incluindo o fornecimento de informações à Comissão da 
União Africana (CUA); realização de Workshops sobre diferentes questões 
temáticas do Sudão, Ruanda, África do Sul e a formação para o pessoal dos 
Serviços Membros e do Secretariado do CISSA para um melhor desempenho e 
eficiência. A Conferência observou que a implementação plena das 
recomendações que surgiram dos workshopscontribuem bastante para permitir 
que o CISSA desempenheo seu papel na edificação de um Continente africano 
sem conflito, em conformidade com o Roteiro Director da União Africana de 
medidas práticas para o Calar das Armas em África até 2020; 

 
(v) tomou conhecimento das questões discutidas durante a 16ª Reunião do Painel 

de Peritos (PdP) e reafirmou o seu compromisso de intensificar ainda mais a 
confiança mútua entre os membros e trocar informações para responder aos 
seus objectivos comuns, incluindo a materialização de uma África livre de 
conflitos como previsto pelos Chefes de Estado e de Governo de África; 

 
(vi) reconheceu os actuais desafios à segurança enfrentados por alguns países 

africanos e comprometeu-se a continuar a cooperar e partilhar informações para 
combater essas ameaças. A Conferência reafirmoutambém o seu apoio aos 
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esforços regionais para atacar as ameaças à paz e à estabilidade no Continente, 
em particular a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), a 
Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), a 
Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), da Unidade 
de Ligação e Fusão (UFL) para a Região Sahelo-Sahariana e da Autoridade 
Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD). 
 

(vii) reconheceu o papel proeminente do Chade no combate ao terrorismo quer a 
nível local como regional, ao contrario das opiniões expressas pelos Estados 
Unidos da América.     

 
(viii) reafirmou, de igual modo, o seu contínuo apoio e colaboração com a CUA e 

outros parceiros estratégicos nabusca da paz e da segurança no Continente. 
 

(ix) felicitou todos Estados Membros  querealizaram eleições no período em análisee 
exprimiu condolências e solidariedade às pessoas e aos governos da República 
Democrática do Congo (RDC) e da Serra Leoa em relação a perda de vidas e 
propriedades devido as recentes inundações e deslizamentos de terra, sem 
precedentes. 
 

(x) notou com satisfação que o conceito de realização deConferências com cobertura 
digital introduzida na 13ªConferencia do CISSA realizada em Kigali, Ruanda, 
continuou em Cartum, Sudão, e mostra-seexequível e eficiente.  

 
16. A Conferência manifestou apreço  ao NISS do Sudão pelos excelentes preparativos 

logísticos e pela hospitalidade estendida a todos os delegados durante a reunião.A 

Conferência solicitou também que os seus agradecimentos fossem transmitidos ao povo 

e ao governo da República do Sudão. 

 

17. A Conferência reafirmou a sua aceitação sofre a oferta da Namíbia e da Nigéria 

parao acolhimentoda 15ª e 16ª Conferênciasdo CISSA em 2018 e 2019, 

respectivamente. 

 

FEITO EM CARTUM, REPÚBLICA DO SUDÃO AOS 29 DE SETEMBRO DE 2017 


