Discurso de Abertura do I Congresso Nacional de Segurança e Defesa
Na minha qualidade de Presidente da Direcção da AFCEA-Portugal e
co-organizador deste Congresso, desejo exprimir o meu
reconhecimento pela presença de tão ilustre audiência que reflecte
bem a importância do tema e a simbiose dos agentes nele envolvidos,
uma vez que integra digníssimos representantes das Forças
Armadas, das Forças e Serviços de Segurança, das instituições
governamentais e das instituições académicas,
centros de
investigação e empresas.
Permitam-me algumas palavras de agradecimento às Entidades e
Instituições que apoiaram este Congresso, bem como às empresas
que apoiaram a sua realização através de patrocínios.
Em primeiro lugar e como já foi referido pelo Dr. Figueiredo Lopes, o
Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República.
Como patrocinador principal a EMPORDEF, holding das empresas
nacionais públicas de defesa.
A SINFIC, a ANACOM, a Critical Software, a PT-Prime, , a GMV, a
THALES, a INDRA, a EDP e a Microsoft também patrocinaram o este
congresso.
Como entidades apoiantes, temos a nível nacional a AIP e o Centro de
Estudos EuroDefense-Portugal , e internacionalmente a NATO e a
AFCEA.
A AFCEA publicitou internacionalmente o congresso e publicou um
Relatório sobre Portugal na sua revista internacional SIGNAL, no
passado mês de Maio, com entrevistas ao Exmo Sr. General Valença
Pinto (CEMGFA), ao Comendador Rocha de Matos, Presidente da
AIP, e ao presidente da Capítulo Nacional da AFCEA.
Por fim, desejo ainda expressar a nossa gratidão aos oradores
nacionais e estrangeiros que vão, sem dúvida, contribuir para o
sucesso deste Congresso
De salientar a presença do orador convidado para o jantar oficial do
Congresso, graças ao apoio da AFCEA internacional, do Honorable
John Grimes, Subsecretário da Defesa do anterior governo
americano, em Washington; e do Conferencista Mr. Jonathan Parish,
membro do Gabinete do Secretário Geral da NATO, com o apoio desta
organização atlântica no âmbito do Novo Conceito Estratégico.
A todos desejo um bom Congresso e um frutuoso debate de ideias.
Obrigado!

