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Uma Pequena Mensagem à nossa Família ILEA
Directores Augeri e Mathiba

 
Já em 2021, e continuamos a debater-nos 
com os desafios que a pandemia global da 
COVID-19 nos trouxe. As actividades 
tradicionais de formação presencial na 
Academia Internacional para Aplicação da Lei 
em Gaborone, Botsuana, foram suspensas de 
13 de Março de 2020 até 22 de Outubro de 
2020. A vida com a COVID-19 resultou na 
aceitação de um "novo normal", pelo menos 
por enquanto e, em resposta, a ILEA evoluiu! 
Sentimo-nos entusiasmados ao informar que 
o programa ILEA realizou com sucesso o 
projecto piloto - ensaiou e implementou 

ateliers e cursos virtuais de formação nos nossos pontos de prestação de formação, em todo o mundo. 
ILEA Gaborone está a trabalhar de forma diligente com os nossos parceiros da Agência Federal de 
Aplicação da Lei e Justiça Criminal dos EUA para actualizar e reestruturar os currículos de formação, e 
criar uma programação virtual (online) interessante e eficaz. O programa de formação está a ser 
preenchido com os nossos novos produtos online e esperamos "ver-vos" todos na sala de aula virtual, 
este ano. Continue saudável e em segurança!
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Quando Confrontados pela Adversidade, os Líderes Não Perdem 
Oportunidades Inerentes

Acho que estamos todos de acordo que 2020 foi um ano difícil e desafiador para a programação INL em 
todo o mundo. Quase sem nenhum alerta, a pandemia da COVID-19 atravessou o mundo criando um novo 
e assustador paradigma que afectou profundamente os modelos operacionais da Academia Internacional 
para a Aplicação da Lei (ILEA) espalhados por todo o mundo. Restrições de viagens internacionais, 
quarentena, confinamentos, recolher obrigatório e rastreio da COVID-19 passaram rapidamente a fazer 
parte do nosso "novo normal", e forçaram a interrupção da maneira tradicional de efectuar negócios. 
Durante décadas, as ILEAs têm vindo a capacitar agências e a criar importantes redes de cooperação 

através da formação liderada por 
facilitadores em matéria de 
aplicação da lei e justiça criminal 
de classe internacional, em 
parceria com as nossas nações 
anfitriãs, as forças policiais 
federais dos EUA e agências de 
justiça criminal. Enquanto os 
governos de nações anfitriãs e 
parceiras implementavam novas 
políticas e protocolos em resposta à 
COVID-19, INL e as ILEAs regionais 
poderiam ter adoptado uma 
postura de missão "abrigo no local", 
mas não o fizeram! Como resultado 
da liderança e da acção de INL, uma 
in ic iat iva  apropr iadamente 
designada Pivoting to Virtual 
Training serviu de catalisador para 
inspirar e capacitar os

 intervenientes de INL/KM a procurar alternativas à aplicação da lei e à apresentação de programas de 
justiça criminal nos locais, liderados por um facilitador. ILEA San Salvador indicou o caminho e 
distinguiu-se através da realização do trabalho inestimável de identificação e primeiros ensaios de 
plataformas virtuais multilingues. Nos últimos seis meses, as ILEAs regionais têm realizado com sucesso, 
formação virtual significativa e programação educacional. Talvez mais importante ainda, os ateliers e 
eventos virtuais dos Alumni da ILEA foram conceitualizados, elaborados e organizados com sucesso. À 
medida que a expansão e a inclusão dos Alumni da ILEA se tornam mais prioritárias, o envolvimento 
online através de programação virtual serve de rampa perfeita para a melhoria das relações e o apoio 
contínuo à nossa cada vez maior comunidade de Alumni da ILEA. 

Embora a formação virtual proporcione um veículo para aprendizagem e formação contínuas em 
aplicação da lei e justiça criminal patrocinadas pela ILEA, não substituirão num futuro próximo, a 
formação presencial, liderada por um moderador. Não existe um bom substituto virtual para o trabalho 
em equipa, a partilha de informação, o intercâmbio, a comunicação e a colaboração testemunhados 
durante a formação em uma ILEA. Também é lógico que a formação da ILEA teria de focalizar mais a 
programação educacional e remover o conjunto de competências ou cursos baseados em aptidões que 
requerem desempenho observado, feedback do moderador, e prática, para obter a conclusão bem 
sucedida do curso. Apoio com todo o empenho, a estratégia actual de continuar a melhorar o nosso uso 
de instrumentos e estratégias online, para oferecer programas de alta qualidade e envolver os Alumni da 
ILEA de forma eficaz e eficiente. Entrelaçado no tecido de frustração e dificuldade da COVID-19, 
encontra-se o fio dourado da oportunidade! A pandemia global tem servido de catalisador para análises 
rápidas e enfocadas, que resultaram na identificação e implementação de melhores ferramentas e 
estratégias tecnológicas, e na criação de uma solução provisória viável. Como líderes, não sugiro que 
encaremos estes importantes desenvolvimentos e novas aptidões como temporárias na sua natureza ou 
como medidas provisórias. Esta oportunidade de aprendizagem "forçada" não significa um rumo 
unidimensional, ou o afastamento permanente de programas presenciais facilitados por moderadores,



Un fil dtradicionais. Onde se encontra a nova oportunidade especificamente? No caminho em frente, o 
programa ILEA tem um fundamento sólido sobre o qual pode edificar uma maior capacidade através do 
desenvolvimento e implementação de formação e educação híbridas e combinadas, em apoio à nossa 
missão global. A oferta de programas presenciais ou liderados por um instrutor pode ser 
consideravelmente ampliada através da incorporação de elementos de programas, possibilitados pelos 
nossos novos conhecimentos da plataforma virtual. Especialistas na matéria de fora do continente e 
intervenientes estratégicos, podem apoiar os programas da ILEA com novas tecnologias que possibilitem 
uma melhor participação. Os recursos online que facilitam a preparação, a disponibilidade de módulos 
de aprendizagem/formação fora das horas de trabalho (prática extra) e as ferramentas de evolução 
profissional contínua, estarão acessíveis aos licenciados através do portal dos Alumni, e os eventos e 
ateliers de acompanhamento serão viabilizados através da conceitualização de novos programas através 
da plataforma virtual.

Como líderes, precisamos de superar as actuais frustrações e desafios colocados pela COVID-19 e os 
constrangimentos subsequentes que afectam as operações. Temos de reconhecer a oportunidade 
singular que nos foi dada para criar experiências e fazer ensaios. As lições que aprendermos agora e as 
novas aptidões que adquirirmos, colocar-nos-ão muito mais à frente do que alguma vez poderíamos 
imaginar se deixados à nossa própria trajectória de desenvolvimento. Como líderes, não ignoremos este 
conjunto único de circunstâncias, que nos permite evoluir e crescer de novas formas, excitantes e 
imprevistas.

Joe Augeri, Director ILEA (P)
Gaborone, Botsuana               
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 existente de produtos IGN, que fornece aos Graduados da ILEA uma localização 
centralizada para o intercâmbio em rede e o acesso a recursos disponíveis em sítios 
públicos. Algum conteúdo pode sobrepor-se entre websites públicos e a IGN, por 
exemplo, Newsletters e Histórias de Sucesso. O Portal dos Alumni é um recurso acessível 
a todo o pessoal com uma conta activa na Rede Global da ILEA (IGN). A configuração é 
semelhante às páginas da web da ILEA. A página inicial do Portal Alumni é um ecrã que 
exibe trechos destas áreas:

Blogue do Director - Os Directores de ILEA e RTC apoiam este blogue e contribuem 
conteúdo ao longo do ano.  Visite-o todos os meses para ler a perspectiva dos Directores 
sobre actualidades e prioridades.
Biblioteca de Recursos - Transfira artigos, ficheiros de áudio/vídeo, estudos de casos, e 
artigos de interesse para partilhar com os seus colegas ex-alunos.

Álbuns de Fotografias - Participantes/Alumni podem ver as suas fotos de turma; os 
administradores podem transferir fotos e ver álbuns para todos os cursos.

Painel de Debate - Fórum aberto para debates e comentários.

Newsletters - Newsletters da ILEA actuais e antigas.

Eventos -Veja e acrescente eventos próximos.
As áreas mencionadas acima também aparecem na faixa (secção superior da página). 
Deve clicar um item na faixa para abrir uma página inteira para esse item. Pode também 
seguir os links providenciados na página inicial para informação adicional. Além disso, o 
Portal dos Alumni proporciona-lhe um link para apresentar uma História de Sucesso. Este 
abre o impresso História de Sucesso na IGN.

Apoio Linguístico
O Portal dos Alumni está disponível em Inglês, Francês, Português, Espanhol e Tailandês. 
Seleccione a sua língua preferida do menu suspenso acima da faixa no canto superior 
esquerdo, em qualquer página.  A língua pré-definida é o Inglês. Quando selecciona outra 
língua para a visualização, os artigos disponíveis na língua seleccionada são exibidos. 
Versões de artigos não traduzíveis para a língua que seleccionou, aparecerão em Inglês.  
Todas as ILEAs oferecem artigos na(s) língua(s) oficial(ais) falada(s) pelas nossas Nações
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Expansão do Portal dos Alumni IGN

O que é o Portal dos Alumni IGN? Primeiro vamos lá 
conhecer IGN. IGN é a abreviatura para a ILEA Global 
Network (Rede Mundial da ILEA); um sistema de gestão 
de cursos fácil de usar, sólido, através da internet. 
Desenvolvido para o programa da Academia 
Internacional de Aplicação da Lei (ILEA), a IGN facilita a 
gestão de cursos e participantes em cada uma das cinco 
ILEAs regionais e no Centro de Formação Regional de 
Acra (RTC), permitindo simultaneamente a 
administração central e análises de todo o programa. A 
IGN também oferece um portal aos Alumni que mantém 
um ambiente especial multi-nacional, permitindo aos 
estudantes da ILEA a participação contínua na 
comunidade de ex-alunos. O Portal dos Alumni da IGN é 
o espaço central onde ex-alunos do programa ILEA se 
podem envolver uns com os outros e acederem a 
recursos. É um suplemento ao conjunto
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 Parceiras. ILEA Gaborone publica conteúdo em Inglês, Francês e Português. Os logótipos 
no topo da página inicial do Portal dos Alumni são links aos websites das seis ILEAs. Clique 
no logótipo apropriado para aceder à sua ILEA. O link da IGN está na área da faixa em 
todas as páginas.

Como entrar no Portal dos Alumni
O seu nome de utente e a palavra-passe da IGN são as suas credenciais para o Portal dos 
Alumni. Use-as para aceder ao Portal dos Alumni. Se não se lembra da palavra-passe, 
entre no site da IGN e clique no link 'Forgot Password' na mesma página de registo. O 
Portal dos Alumni, a IGN e o Website da ILEA partilham todos um processo de registo 
'Single Sign-On' (SSO). Após o registo bem sucedido no Portal dos Alumni, pode aceder aos 
outros sites, bastando para isso clicar no link apropriado. O acesso ao site está limitado a 
alumni e Coordenadores de Alumni. Os coordenadores monitorizarão as contribuições e 
assegurarão que o conteúdo publicado não inclui o seguinte:

· Informação sobre investigações em curso
· Informação pessoal identificável (PII)
· Informação que possa ser classificada
· Informação que fomenta um ambiente inapropriado ou não profissional

Actualização do Estabelecimento do Portal para Alumni
O Portal para Alumni é uma iniciativa do Programa ILEA. Os Coordenadores dos Alumni da 
ILEA nomearam antigos alunos para acederem ao site e verificarem o Portal. Nós estamos 
à espera de feedback. Mais especificamente, queremos saber as suas primeiras 
impressões; é fácil de usar? Que recursos acharam mais úteis? E também recomendações 
sobre como melhorar a experiência em geral, do utente. Para recolher esta informação, 
as equipas da ILEA entraram em contacto com os ex-alunos que ensaiaram o site, durante 
a semana de 14-18 de Dezembro de 2020. Cada ILEA realizou uma reunião virtual de uma 
hora com os Alumni, para ouvir as suas impressões iniciais sobre o site.

Durante a semana de 25 a 29 de Janeiro de 2021, os nossos participantes nos ensaios 
debateram em grupo, para analisar e discutir o feedback. Para inaugurar o acesso ao site 
haverá um lançamento oficial que concederá acesso a todos os Alumni da ILEA. A data 
prevista para o Lançamento do Portal dos Alumni é Abril de 2021. Este é um lançamento 
mundial, que coincidirá com o 25º aniversário do Programa da ILEA. Informação adicional 
será partilhada nas redes sociais da ILEA (página de Facebook e Twitter). Para já, peço a 
todos os Alumni para entrarem na IGN e actualizarem a sua informação de perfil. Faça por 
fornecer informação suficiente e actualizada para contacto, e o seu endereço de email.

Tshepo Alius Mpe
Coordenador de Alumni/ILEA Gaborone POC



A MINHA EXPERIÊNCIA EM FORMAÇÃO NA ILEA 
                

ILEA dá as Boas-Vindas ao Nosso Novo Coordenador dos Alumni!
 

Chamo-me Catherine Setlhapelo, sou Sub-Inspectora nos Serviços da Polícia do 
Botsuana. Trabalho como Investigadora Financeira na Unidade de Investigação 
de Anti-Branqueamento de Capital e Contra-Financiamento do Terrorismo. As 
minhas funções incluem entre outras, investigações financeiras paralelas de 
delitos qualificados, análise de relatórios de inteligência e colaboração com 
outras agências de aplicação da lei. 

Participei em dois (2) programas em ILEA Gaborone, em Novembro de 2018 e 
em Dezembro de 2019. A primeira formação foi em Técnicas de Investigação 
Financeira e a segunda sobre Investigação da Criptomoeda. Também tive a 
oportunidade de participar em dois (2) ateliers virtuais em Outubro e em 
Dezembro de 2020, realizados por ILEA Gaborone. O primeiro foi um curso de 
actualização sobre Noções Básicas de Criptomoeda, e o outro foi sobre as 
tendências do Cibercrime Mundial.
As aptidões que adquiri com a formação melhoraram a qualidade das minhas 
técnicas de investigação para identificar, acompanhar, confiscar e 

subsequentemente reter, os bens adquiridos pelos criminosos. Também administrei a cooperação 
internacional com Assistência Jurídica Mútua e INTERPOL, para facilitar a aquisição de informação de 
jurisdições estrangeiras. Agora já posso investigar casos que envolvem a utilização da moeda 
criptográfica e outros assuntos relacionados com o ciberespaço, visto que agora os criminosos optam por 
utilizar o espaço cibernético para facilitar a prática de crimes online.

Para além dos desafios de conectividade, a formação virtual assegura flexibilidade em termos de tempo 
e esforço, permitindo aos estudantes assistir a aulas a partir de qualquer local. Eu pude participar na 
formação enquanto em casa. Estou satisfeita por ter sido nomeada para participar no primeiro teste do 
Portal dos Alumni da ILEA, e por ter o primeiro acesso à plataforma que me permite a ligação com a 
comunidade da ILEA. E posso dizer que o portal é fácil de usar, e permite-lhe partilhar, conectar e 
participar em debates sobre qualquer tópico. Muito obrigada à Equipa da ILEA pela oportunidade de 
fazer parte da vossa experiência.

Felicitações ao Sr. Tshepo Alius Mpe pela recente nomeação 
como novo Coordenador do Portal dos Alumni em Gaborone. O 
Sr. Mpe juntou-se à equipa ILEA como Coordenador Assistente 
de Formação em Julho de 2017. Nos últimos anos Tshepo 
desempenhou um papel importante de apoio ao 
desenvolvimento e à evolução dos Programas da ILEA para 
incluírem formação inter-continental, intervenções de 
formação específicas e intercâmbio profissional com os 
intervenientes regionais, em matéria de aplicação da lei e 
justiça penal. Além da sua experiência no apoio às funções do 
Departamento de Formação da ILEA, o Tshepo tem experiência 
profissional do seu trabalho com a Missão dos EUA Gaborone IRM 
como Funcionário de Operações Postais, e com as Forças 
Armadas do Botsuana onde trabalhou como Funcionário de 
Registo com a patente de Cabo.  O Sr Mpe possui vários 
diplomas e licenciaturas incluindo um Diploma em Gestão de

Recursos Humanos da Universidade Aberta do Botsuana, um Bacharelato em Gestão de Recursos 
Humanos e Relações Industriais da Universidade Aberta do Botsuana, e um Mestrado em Ciências de 
Gestão de Projectos da Universidade de Bolton (Reino Unido). Junte-se a nós para felicitar Tshepo pela 
sua recente missão e pelo sucesso continuado da sua carreira na ILEA!
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Mulheres Líderes em Programas de Formação para Aplicação da Lei

do Botsuana e as agências federais de aplicação da lei dos EUA, oferece formação de classe mundial em 
apoio a iniciativas de capacitação de agências de aplicação da lei globais para combater o crime 
organizado transnacional, a expansão do extremismo violento, e para trabalhar eficazmente com 
autoridades americanas de aplicação da lei que enfrentam desafios regionais e globais. O programa de 
formação LWLE apoia oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para mulheres em 
carreiras de aplicação da lei e justiça criminal, ao mesmo tempo que dá ênfase à igualdade de 
tratamento, promoção e oportunidade nos serviços policiais e agências de justiça criminal africanas.

 renome, que serviram de exemplos e modelos. Os membros do painel incluíram a Directora Adjunta da 
Direcção do Ministério Público do Botsuana, a Directora Nacional da USAID, e a Assessora Jurídica do FBI 
de Joanesburgo, África do Sul. O painel de debate foi reforçado e tornado ainda mais intenso através da 
inclusão de estudantes (principalmente mulheres jovens) de três escolas secundárias regionais: a Escola 
Secundária Naledi, a Escola Secundária de Gaborone e o Colégio St. Joseph's. Os participantes ao 
programa mostraram-se muito empenhados e fizeram perguntas perspicazes que estimularam a 
discussão. A participação e a contribuição das jovens foram igualmente impressionantes, as suas 
perguntas foram destemidas, extremamente adultas e ponderadas. Os membros do painel e os 
participantes ao programa deram um óptimo exemplo e os estudantes não decepcionaram!

 

O momento para este programa 
não poderia ter sido melhor: o Dia 
Internacional da Mulher 2021 foi a 
8 de Março. O tema deste ano foi 
“Mulheres Líderes”: Um Futuro 
Igual no Mundo da COVID-19” Os 
desafios e oportunidades únicos 
levantados pela pandemia global 
figuraram significativamente no 
desenvolvimento de ideias, 
debates e trabalho em equipa 
desta semana. A ILEA Gaborone 
em parceria com o Governo 

Em parceria com os Centros Federais de Formação 
sobre Aplicação da Lei, ILEA Gaborone coordenou e 
apresentou o programa de formação sobre Mulheres 
Líderes na Aplicação da Lei, de 22 a 25 de Fevereiro 
de 2021, em português e inglês. Delegações das 
Nações Parceiras da ILEA representantes de Angola, 
Botsuana, Brasil, Gana, Moçambique e Ruanda, 
participaram na programação. O programa de 
formação foi moderado por Especialistas na Matéria 
/Facilitadores Robert Kelley e Suzanne Hines, da 
Divisão de Formação de Líderes, Direcção de 
Operações de Formação Técnica, Centros Federais 
de Formação de Agentes da Lei (FLETC).
O ponto alto da semana foi um painel de debate com 
mulheres líderes e profissionais regionais de
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DECLARAÇÃO DA MISSÃO

Reforçar as aptidões e a cooperação de e entre os funcionários africanos responsáveis pela 
aplicação da lei, proporcionar formação e competências de qualidade necessárias no combate ao 
crime transnacional e outros desafios emergentes, em assuntos de aplicação da lei de forma eficaz 
e eficiente.

DECLARAÇÃO DE VISÃO

Ser a líder em formação sobre aplicação da lei no continente africano, fornecer a melhor formação 
disponível em matéria de aplicação da lei e manter actualizadas e relevantes as aptidões de 
formação à medida que vamos avançando.

International Law Enforcement Academy
Gaborone

“Empowering Those Who Serve”
Embassy Enclave

Gaborone, Botswana
Tel: (+267) 533 7666

Fax: (+267) 533 - 7668
email: 

https://gaborone.ilea.state.gov/

ileagaborone1@gmail.com

“Empowering Those Who Serve”

COVID-19
Fique em Casa

mailto:ileagaborone@gmail.com

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

