
                                                                                                 
 
COMUNICADO DE IMPRENSA  
 
WANEP, SIPRI E DRC LANÇAM A REDE DE PESQUISA E ACÇÃO PARA A PAZ (REcAP)  

Fotografia de grupo dos participantes no lançamento oficial da rede RECAP 
 
Dakar, dia 2 de Fevereiro de 2023: Cinquenta e quatro (54) participantes reuniram-se em Dakar, 
Senegal, para o lançamento oficial da Rede de Pesquisa e Acção para a Paz (REcAP). O lançamento foi 
realizado num formato híbrido com oitenta e dois (82) participantes a juntarem-se em linha. Os 
participantes incluíam representantes da União Europeia (UE), da Comunidade Económica dos Estados 
da África Ocidental (CEDEAO), organizações internacionais, instituições de investigação e peritos que 
trabalham nos domínios da consolidação da paz, da prevenção de conflitos e do extremismo violento 
provenientes da África Ocidental, da Bacia do Lago Chade e da Europa. Outros dignitários incluem 
embaixadores dos estados membros da UE e da CEDEAO.  
 
Os discursos de boas-vindas e de encerramento foram proferidos pela Dra. Levinia Addae-Mensah, 
Diretora Executiva Adjunta do WANEP. Durante o discurso de abertura, a Dra. Addae-Mensah 
salientou a importância do lançamento da rede no contexto de crises multifacetadas vividas na África 
Ocidental e na bacia do Lago Chade. Segundo ela, os desafios da consolidação da paz, prevenção de 
conflitos e extremismo violento, exige um intercambio efetivo de conhecimentos e perícias  nessas 
regiões. 
 
O discurso de boas-vindas da Sra. Levinia foi reforçado pelo Dr. Yann Faivre, Diretor Executivo, África 
Ocidental e África do Norte e América Latina do DRC, que salientou a importância de uma abordagem 
de baixo para cima dos projetos de pesquisa. Segundo ele, esta abordagem ajudará a aprofundar a 
compreensão e a resolver problemas em zonas frágeis e afetadas por conflitos. O Dr. Faivre realçou 
também o momento oportuno do lançamento da Rede. Instou os membros da Rede REcAP, 
investigadores e profissionais, a trabalharem em colaboração e não em silos para servir as populações 
afetadas por crises.  
 
Da mesma forma, o Dr. Luc van de Goor, Diretor de Estudos em Conflitos, Paz e Segurança do SIPRI, , 
salientou, no seu discurso de abertura, a importância e a singularidade da Rede REcAP, uma vez que 



foi concebida para servir de plataforma de cooperação interativa entre peritos, pertinente para a 
aspiração do SIPRI de contribuir a prevenção e resolução de conflitos e a manutenção da paz.   
 
Do mesmo modo, o Dr. Giovanni Squadrito, Chefe da equipa regional do Serviço da UE dos 
Instrumentos de Política Externa (FPI), salientou a importância da operacionalização da Rede REcAP, 
que irá assegurar a continuidade dos esforços anteriores da UE para criar uma rede de peritos na 
região. Insistiu em particular na importância da Rede REcAP em se basear em perícia comprovada e 
reconhecida, ficando aberta a qualquer ator que deseje aderir. Segundo ele, a rede REcAP vai fornecer 
uma visão mais clara sobre os desafios de segurança específicos de cada um dos 18 países.  
 
Durante os vários debates, os participantes puderam trocar opiniões sobre várias questões de paz e 
segurança, partilhar lições aprendidas e boas práticas sobre como abordar colectivamente questões 
de conflito e de extremismo violento e contribuir para os esforços de consolidação da paz na África 
Ocidental e na bacia do Lago Chade. Houve também consenso entre os painelistas e os membros da 
rede sobre o facto que a rede é oportuna e bem concebida para responder aos desafios de 
consolidação da paz e de prevenção de conflitos existentes. Foi salientado que estes temas complexos 
e politicamente sensíveis, requerem parcerias no âmbito de uma rede de peritos e organizações de 
pesquisa, afim de promover uma resposta colectiva às lacunas e desafios na consolidação da paz e na 
prevenção de conflitos.  
 
Nos comentários finais, a Dra. Levinia Addae-Mensah expressou a sua gratidão aos participantes e 
encorajou as partes interessadas a continuar a envolver-se e a contribuir para a Rede através das 
várias linhas de comunicação.  
O evento revelou um renovado sentido de compromisso e urgência por todas as partes interessadas 
para reforçar as políticas e práticas de consolidação da paz e prevenção de conflitos nos países alvo. 
Os membros da Rede também expressaram a sua vontade e empenho em intensificar esforços para 
cumprir com sucesso o mandato da Rede REcAP. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre a Rede REcAP: A Rede REcAP é um projeto financiado pela União Europeia e implementado pela  
Rede da África Ocidental para a Construção da Paz (WANEP), pelo Conselho Dinamarquês para os 
Refugiados (DRC) e pelo Instituto Internacional de Investigação da Paz de Estocolmo (SIPRI. A Rede 
inclui peritos em consolidação da paz, prevenção de conflitos e extremismo violento de 18 países da 
África Ocidental, da Bacia do Lago Chade e da Europa. O principal objetivo da Rede REcAP é reforçar o 
papel destes peritos a nível regional, nacional e comunitário, e permitir uma tomada de decisão mais 
informada por parte dos decisores políticos. A Rede servirá de plataforma interativa de cooperação 
regional entre redes existentes, centros de investigação, sociedade civil, parceiros de implementação, 
organizações regionais, e governos para fomentar a pesquisa e a produção de informação científica, 
bem como uma plataforma de aprendizagem mútua. A este fim, uma plataforma em linha servirá como 
ponto de referência para o desenvolvimento de capacidades, mentoria e adopção de modelos e 
ferramentas que apoiam abordagens para sustentar os esforços de consolidação da paz e prevenção 
de conflitos nas regiões. 
 
Para mais informações sobre a Rede siga @REcAP_Network no Twitter, ou contacte Golda Afidegnon. 


