EMBAIXADA DE FRANÇA EM MOÇAMBIQUE

Escala da Fragata «Nivôse »
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Missão de Defesa
Maputo

APRESENTAÇÃO DO NIVOSE

A fragata de vigilância
"Nivôse" é o terceiro de uma
série de seis navios da mesma
classe,
construído
nos
estaleiros
"Chantiers
de
l'Atlantique"
em
SaintNazaire, entre 1990 e 1993 a
um ritmo uma fragata em cada
seis
meses,
conforme
solicitado
pela
Marinha
francesa. Estas fragatas de
vigilância (Floréal, Prairial
Nivôse, Ventôse, Vendémiaire
e Germinal) são nomeadas em
memória do cronograma
estabelecido
durante
a
Revolução Francesa, no qual se misturam os nomes dos meses e das estações. "Nivôse" é o
mês de neve no calendário revolucionário francês.
O Nivôse é o quarto navio da Marinha francesa a ser assim chamado de depois de uma
canhoneira do fim do Século XVIII, um sub-marino em 1907 e um navio de reabastecimento
da Segunda Guerra Mundial. O seu porto de origem é o Port-des-Galets na Ilha da Reunião.
Com um comprimento total de 93,5 metros e uma largura de 14 metros, a fragata Nivôse
"move" 2.950 toneladas. A fragata está armada com mísseis Exocet MM38, de dois lançamísseis Simbad ou dois lança-foguetes Dagaie e de um helicóptero Panther. A fragata é
movida por quatro motores a diesel de 2200 HP e alimentada por três geradores a diesel. A
tripulação é composta por 97 marinheiros, incluindo 12 oficiais, 49 oficiais da marinha, 22
suboficiais e marinheiros, 17 homens do destacamento de helicóptero.
A fragata de vigilância "Nivôse" preenche uma gama específica de necessidades operacionais,
efectuando patrulhas nas zonas marítimas ultramarinas sob soberania francesa. Dotada de um
equipamento de qualidade, especialmente um helicóptero Panther Eurocopter, o "Nivôse"
possui uma capacidade de detecção ideal e um armamento que lhe permite consolidar a
presença francesa no ultramar. O navio efectua várias tarefas diferentes tais como a vigilância
da zona marítima com a capacidade de reconhecimento e localização dos navios de pesca
ilegal nas diversas condições meteorológicas, a navegação e o policiamento pesqueiro nas
zonas económicas francesas austrais e antárcticas bem como as operações de serviço público e
a aplicação dos acordos de defesa internacionais da França. Como a luta contra a pirataria
tornou-se um grande desafio no decurso dos últimos anos, a fragata participa igualmente na
operação Atalante da União Europeia no Oceano Indico. Enfim, o “Nivôse” contribui
igualmente para manter a influência da França em África, na Austrália e no Sudeste da Ásia,
assegurando as relações bilaterais com potências regionais através das escalas e dos exercícios
marítimos conjuntos tais como Oxyde com a marinha sul-africana em 2011.

BIOGRAFIAS
Embaixador de França em Moçambique – Sua Excelência Sr. Serge Segura

Nascido em 16 de Fevereiro de 1955 em Oran, o Sr. Serge SEGURA iniciou a
sua carreira diplomática como Adido na Embaixada de França em Luanda em
1980, após estudos superiores de direito e de ciências políticas ( Faculdade de
Direito de Aix-Marseille e Instituto de Estudos Políticos de Paris). Após a sua
missão em Angola, serviu na Direcção das relações culturais, científicas e
técnicas do Ministério dos Negócios Estrangeiros (1984-87). No estrangeiro, o
Sr. Segura ocupou em seguida as funções de Segundo Secretário em Madrid
(1987-1990), de Primeiro Secretário em Tirana (1990-1993) e depois em
Ljubljana (1993-1998), de Segundo Conselheiro em Tananarive (2001-2004) e
de Primeiro Conselheiro em Estocolmo (2004-2007). Na administração central,
o Sr. Segura especializou-se em direito internacional do mar bem como sobre as questões polares, com
duas missões na Direcção dos Assuntos Jurídicos, das quais uma como Sub-Director do direito do
mar, do direito fluvial e dos Pólos (2007-2012). Dirigiu a esse título muitas delegações francesas que
participaram em negociações bilaterais sobre questões marítimas e polares. O Sr. Segura assumiu as
funções de Embaixador extraordinário e plenipotenciário de França em Moçambique em 12 de
Setembro de 2012. Ele é igualmente Embaixador de França junto da Suazilândia desde fevereiro de
2013.
O Sr. Segura fala inglês, espanhol e português.

General de Divisão François HOGARD

Casado e pai de três filhos, o General Jean-François Hogard nasceu em 27
de Novembro de 1960.
Integrou a Escola Especial Militar de Saint-Cyr em 1981. A sua saída da
escola, escolheu servir nas tropas da marinha.
Promovido a Tenente em 1 de Agosto de 1984, junta-se nessa data ao 8°
Regimento de pára-quedistas de infantaria da Marinha em CASTRES onde
comanda uma secção anti-tanques míssil Milão. Em 1987, é designado para
prosseguir com os serviços do 9° Batalhão de infantaria na GUIANA em
tanto que Oficial Adjunto de companhia de combate. É promovido a
Capitão em 1 de Agosto de 1988.
Afecto ao 3° regimento de pára-quedistas de infantaria da Marinha de
CARCASSONE em 1989, serve em tanto que comandante de companhia de combate e é engajado em
operações no CHADE (1990-1992-1993) / operação Epervier, no IRAQUE / operação Libage (1991) e
na REPUBLICA CENTRO-AFRICANA (1992).
Afecto em tanto que instrutor na Escola de Infantaria de MONTPELLIER em 1993 e nomeado Chefe
de Batalhão no mesmo ano, o General Hogard integra o Curso Superior de Estado-Maior em PARIS
em 1996 e efectua em seguida os estudos no Colégio Inter-armadas de Defesa, ano escolar 1997-1998.
É promovido a Tenente Coronel em 1997.
Em 1998, junta-se ao 2° Regimento de pára-quedistas de infantaria da Marinha na ILHA DA
REUNIÃO (Oceano Indico) onde serve na qualidade de Chefe do Gabinete de Operações durante 2
anos.
De 2000 a 2002, trabalha na Direcção Política para África do Ministério dos Negócios Estrangeiros
em PARIS onde efectua, de forma mais particular, o acompanhamento dos dossiers relativos aos
países da África Austral.
Em Julho de 2002, é promovido a Coronel e assume, por 2 anos, o Comando do 3° Regimento de páraquedistas de infantaria de Marinha.
Em 2003 assume o comando das tropas francesas engajadas no Afeganistão e exerce nessa ocasião as
funções de representante da França (REPFRANCE).
Transferido para Djibuti no verão de 2004, é nomeado Chefe de Estado Maior inter-armadas das
forças francesas estacionadas nesta República do Corno de África, durante 2 anos.
Auditor da 56ª Sessão do Centro de Altos Estudos Militares e da 59ª Sessão do Instituto de Altos
Estudos de Defesa Nacional em 2006-2007, ele serve de 2007 a 2009 no Gabinete do Ministro da
Defesa onde exerce as funções de Conselheiro para a África e Médio Oriente (CM21).
Nomeado para o posto de General de Brigada em 1 de Junho de 2009, assume o comando da operação
LICORNE na República da Costa do Marfim em 5 de Junho e o comando da 9ª BLBMa em 1 de
Agosto do mesmo ano.

De Outubro de 2010 a Maio de 2011, comanda do 3° mandato da Task Force La Fayette no
Afeganistão.
O General Jean-François Hogard foi designado para assumir as funções de Comandante Superior das
Forças Armadas da Zona Sul do Oceano Indico em 1 de Agosto de 2011.
O General Jean-François Hogard foi nomeado para a patente de General de Divisão em 1 de Agosto de
2013.

Capitão de Fragata SOUBRIER – Comandante do Nivôse

Nascido 1974, o Capitão de Fragata Jean-Baptiste Soubrier entra para a Escola Naval em 1994, e
escolhe a especialidade de detector após a campanha aplicação no porta-helicópteros Jeanne d’Arc.
Promovido 1° Tenente de MG em 1997, é designado como oficial de operações e depois segundo
oficial no patrulheiro P400 "La Glorieuse", com base em Noumea. Ele participa então em operações
policiais da pesca et de fiscalização, incluindo especialmente duas operações de assistência a navios
transportando refugiados chineses
Em 1999, junta-se à Fragata antiaérea « Jean Bart » na qualidade de Chefe do sector de guerra
electrónica.
O capitão Soubrier acompanha o porta-aviões "Charles de Gaulle" nas sua primeiras saídas.
Promovido a Tenente de MG em 2001, frequenta a Escola de Sistemas de Combate e Armas Navais no
Centro de Instrução Naval de São Mandrier para ser patenteado em "sistemas de combate e luta acima
da superfície".
Após esse ano de formação, é colocado 2002 a 2004 como oficial de operações na fragata de
vigilância "Ventôse", baseado na Martinica. Ele é directamente envolvido na preparação e realização
de operações policiais das pescas ao largo da Guiana e na luta contra o narcotráfico nas Caraíbas.
Participa por fim na operação "Carbet" em 2004, ao largo da costa do Haiti, em apoio à força
multinacional de manutenção da paz.
Afecto à fragata anti-aérea "Cassard", entre 2004 e 2006, como chefe do serviço de informação,
participa
na
operação
"Agapanthe
06"
no
largo
do
Afeganistão.
Promovido a capitão-tenente em 2006, torna-se director pedagógico na Escola Naval, responsável pela
formação de uma turma de jovens oficiais.
Em 20 de agosto de 2007, assume o comando da corveta "Command Birot". Durante os dezoito meses
do seu comando, ele é colocado em desdobramento no Oceano Índico onde participa na operação
"Enduring Freedom", e tem um papel activo na luta contra a pirataria no Golfo de Aden.
Participa igualmente em exercícios no Mediterrâneo com as marinhas estrangeiras e conduz várias
operações nas áreas da segurança anti-submarina e da acção do Estado no mar (salvamento, luta contra
o narcotráfico).
Em 2009, é afecto durante seis meses ao Centro de Instrução Naval de Saint Mandrier como instrutor
encarregue da luta acima da superfície.
Segue a sessão de formação 2009-2010 da Escola de Guerra em Paris.
Designado como encarregado de missão do Director de Recursos Humanos da Defesa (MD HRD), de
2010 a 2012, ele coordena a preparação dos dossiers da direcção, segue e assessora o Director na
gestão e efectua o seguimento das acções pós-decisionais. É promovido a Capitão de Fragata em 1 de
dezembro de 2010.
Em 2012, ele junta-se à fragata anti-submarino "De Grasse" como Segundo Comandante, com a qual
ele é envolvido em missões de segurança anti-submarino no Atlântico enquanto prepara ao mesmo
tempo o desarmamento do navio.
Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito, ele detém a medalha de ouro da defesa nacional e da
medalha comemorativa francesa.
Capitão Soubrier é casado e tem 4 filhos.

