
Discurso de Encerramento do I Congresso Nacional de Segurança e 
Defesa, proferido pelo Presidente da AFCEA Portugal 

 
Estou particularmente satisfeito com o facto de termos chegado ao fim deste 

primeiro congresso de segurança e defesa com tão bons resultados. A AFCEA 
Portugal, em coordenação com  a Revista Segurança e Defesa, sob a batuta do Dr. 
Figueiredo Lopes na organização do congresso e do Dr. Adriano Moreira no Conselho 
Científico, trabalhou durante um ano na organização deste evento para criar um 
movimento alargado de reflexão e discussão sobre a segurança e defesa da nação, 
sem restrições. 

 
 O conteúdo deste congresso  e a presença concorrida de tantos os que 

quiseram participar mostram que valeu bem a pena o esforço. Para além destes dois 
dias, que foram de facto o culminar de todo este trabalho , organizámos um conjunto 
de 5 seminários temáticos por todo o País, em colaboração com Universidades e o 
apoio entusiástico dos três ramos das Forças Armadas, das Forças e Serviços de 
Segurança e de empresas que também se quiseram associar, numa demonstração 
de que o diálogo, o entendimento e a colaboração são possíveis entre todos,  com 
resultados que nos orgulham. Esta é aliás a missão da AFCEA Portugal, que se 
congratula em ter contribuído para este sucesso.  

 
Gostaria ainda de salientar alguns pontos salientes neste Congresso, no âmbito 

da articulação dos investimentos na segurança e defesa com os da  economia 
nacional: 

           
• A área da Defesa e Segurança tem de ser mobilizada para a cooperação 

política e empresarial e para o estabelecimento de parcerias, no quadro da União 
Europeia e da Aliança Atlântica. 

 
• A reestruturação das indústrias de defesa passa pela adopção de políticas 

associadas às tecnologias de duplo uso nas empresas “ligadas à defesa e 
segurança”. 

 
• A importância da I&DT na área da Defesa e Segurança, bem como o 

estabelecimento de parcerias Universidades – Empresas.  
 
• A importância do funcionamento em rede, como é o caso da  AFCEA 

(“Armed Forces Communications and Electronics Association”), que possibilita o 
contacto com parceiros de investigação e potencia alianças, nacionais e 
internacionais, para o desenvolvimento das soluções certas para o  mercado. 

  
O primeiro Congresso Nacional de Segurança e Defesa foi uma oportunidade 

para ouvir as vozes dos diferentes intervenientes nas áreas da Defesa e Segurança 
e, em alinhamento com os objectivos da AFCEA Portugal, fomentar a criação de 
sinergias entre as Forças Armadas e os Serviços e Forças de Segurança, com as 
Universidades / Centros de Investigação e a Indústria, para satisfação das 
necessidades operacionais numa visão integrada de estratégia nacional e 
fortalecimento da economia nacional através da Base Tecnológica e Industrial  de 
Defesa. 

 
A AFCEA vai continuar a contribuir para que a discussão e a colaboração gerem 

as ideias de que o País carece e ajudar à sua implementação mediante o diálogo e a 
participação alargada das instituições, empresas e universidades em sã cooperação e 
entendimento. É esta a nossa missão e é para isso que vamos continuar a trabalhar. 

  

Muito Obrigado 


