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Sessão de lançamento do Livro do ICNSD 

Academia das Ciências, 14 de Dezembro se 2010 

(AFL) 

No dia 24 de Novembro de 2009, decorreu neste mesmo salão 

nobre da Academia das Ciências a Conferência de lançamento do I 

Congresso Nacional de Segurança e Defesa, em sessão igualmente 

presidida pelo Senhor Professor Adriano Moreira e com a presença 

do Dr. Abílio Morgado em representação de Sua Excelência o 

Presidente da República.  

Hoje, passado um ano e 20 dias, estamos de novo aqui para a 

sessão de lançamento do Livro do Congresso, que é também o 

último acto deste grande Projecto em que muitos dos presentes 

estivemos envolvidos. Por razões de absoluta impossibilidade, não 

temos connosco o representante de S. Exa. o Presidente da 

República, mas é com muito prazer que me cumpre informar V. 

Exas. que o Senhor Presidente mandou transmitir-me, ontem 

mesmo, a sua simpatia pelo acto que hoje celebramos e as suas 

reiteradas felicitações pela realização do nosso Congresso.  

Como é sabido, a principal finalidade deste projecto era a de 

fomentar a reflexão e promover o debate sobre as questões da 

Segurança e da Defesa, com o propósito de identificar contributos 

para a definição de uma Estratégia de Segurança Nacional. Seria  

igualmente uma ocasião propicia para lançar um repto à 

participação alargada no debate sobre temas e problemas que não 

nos podem ser indiferentes e de que a sociedade civil tem estado 

alheada. 
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Por isso tivemos um cuidado especial em preparar uma estrutura de 

planeamento e de organização que garantisse a realização de uma 

boa parte destes tão ambiciosos propósitos e adoptámos uma 

metodologia inovadora. Assim considerou-se desde o inicio que os 

dois dias do Congresso seriam o ponto culminante de uma fase de 

intensa preparação e participação de especialistas civis e militares, 

professores, investigadores, estudantes e outros cidadãos 

interessados nas matérias em debate. Deste modo, o Congresso 

acabaria por ser também um exercício de cidadania activa da parte 

de quem nele se quisesse envolver. 

Como forma de concretizar tais objectivos foram previstas duas 

acções preparatórias principais:  

a. o lançamento de um apelo público à apresentação de 

comunicações ao Congresso que teve como resposta a 

submissão de 124 propostas, 86  das quais foram aceites e 

concretizadas com a apresentação de ensaios e artigos 

temáticos de grande qualidade;  

b. e a realização, em várias pontos do País, de seminários sobre 

temas específicos ligados à segurança e à defesa. Em 

parceria com Universidades e Institutos Superiores foram 

levados a cabo 5 acções em Lisboa, Aveiro, Covilhã e Évora, 

com a presença de centenas de participantes, na sua maioria 

estudantes, professores, militares, membros das forças e 

serviços de segurança, empresários e autoridades locais.  

Finalmente, chegámos aos dias 24 e 25 de Junho e recordamos 

hoje com muita satisfação as centenas de pessoas que iam 

chegando ao Centro de Congressos, com especial destaque para a 
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presença de muitos jovens e de um elevado número de membros 

das Forças Armadas e das Forças de Segurança, que se 

apresentaram na sua maioria uniformizados. 

As sessões plenárias e as mesas redondas decorreram sempre 

com uma elevada presença de participantes, excedendo por vezes 

a capacidade dos auditórios. Ali foram apresentadas exposições de 

elevada qualidade assim como as melhores comunicações 

submetidas no âmbito do call for papers e previamente 

seleccionadas. 

Imediatamente a seguir à realização do Congresso, foi elaborada 

uma Síntese onde se agruparam as principais conclusões. São dez 

páginas de um conteúdo muito rico que julgamos dever merecer a 

atenção da sociedade em geral e dos responsáveis políticos em 

particular.  

Durante o mês de Julho, apresentámos esse documento ao Senhor 

Presidente da Republica e remetemo-lo à Assembleia da Republica 

e ao Governo, assim como aos presidentes dos Partidos com 

representação parlamentar. Fizemo-lo na convicção de que as 

conclusões deste Congresso possam ser úteis para a elaboração 

das políticas nacionais. 

O Livro que hoje colocamos à disposição de V. Exas. é a melhor 

forma de dar corpo e perenidade ao projecto e às ideias expressas. 

Nele se incluem, numa primeira parte, as Conclusões do Congresso 

e algumas notas introdutórias. Na segunda parte, são publicados 

mais de trinta textos das intervenções apresentadas nas sessões 

plenárias e nas mesas redondas, a que devemos acrescentar 
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cinquenta e três comunicações identificadas pelo título e nome do 

autor e disponíveis no CD incluído no Livro. 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

A publicação deste Livro é, como disse, o último acto das 

actividades programadas pela Organização do Congresso e 

corresponde, em si mesma, ao cumprimento de um dos nossos 

objectivos, que era o da divulgação de contributos para o 

aprofundamento do estudo e da reflexão sobre os temas da 

Segurança Nacional, no seu sentido mais lato. 

Poderia mesmo acrescentar que esta obra, pela elevada qualidade 

dos seus autores e reconhecido valor científico de muitas das 

comunicações, merece lugar destacado nas bibliotecas das Escolas 

e Institutos Superiores que se dedicam ao ensino da ciência política 

e das relações internacionais. 

Julgo que nos podemos, pois, congratular não só pelo interesse que 

o Congresso e as diversas actividades promovidas nos meses que 

o precederam mereceram a um largo número de cidadãos, mas 

também pela multiplicidade das ideias e das intervenções que 

deram resposta aos objectivos primordiais deste projecto. 

Reconheço, porém, que tal só foi possível graças ao 

empenhamento pessoal de muitos que nos apoiaram, com o 

estímulo das suas palavras mas também com a cedência do seu 

tempo para a execução material de tarefas que tinham prazos 

definidos. 
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Por tudo isto, quero renovar os meus agradecimentos a todos os 

que aceitaram participar activamente neste evento e muito 

especialmente às dezenas de cidadãos que enviaram 

comunicações sobre temas da maior importância e actualidade para 

o nosso País, assim como aos ilustres Conferencistas e Oradores 

principais que, com a sua presença e as suas exposições de muita 

qualidade, foram decisivos para o sucesso deste projecto.  

Todos eles são autores deste Livro.  

Permitam-me que recorde, neste contexto, a memória do Professor 

Ernâni Lopes, que recentemente nos deixou e que desde o inicio 

participou na Comissão Científica e foi o orador principal numa das 

sessões plenárias, legando-nos as suas ideias especialmente 

escritas para o Congresso como fez questão de então sublinhar.  

Desejo ainda enaltecer o papel das Instituições que directamente 

colaboraram com a organização, sublinhando as importantes ajudas 

da Marinha, do Exército e da Força Aérea, assim como da GNR e 

PSP pela disponibilidade que manifestaram sempre que solicitámos 

o seu apoio. 

Agradeço também aos patrocinadores dos prémios atribuídos aos 

seis melhores trabalhos, permitindo-me destacar o Correio da 

Manhã que se associou ao primeiro Premio concedido ao autor do 

melhor trabalho, Paulo Viegas Nunes, com um tema da maior 

actualidade intitulado “Mundos Virtuais, Riscos Reais: fundamentos 

para a definição de uma Estratégia de Informação Nacional”. 

Felicito, enfim, a Revista Segurança e Defesa pela iniciativa e a 

criação das condições necessárias para dar corpo à ideia do 
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Congresso e dirijo uma palavra de reconhecimento ao Dr. Paulo 

Noguês, pelo entusiasmo e colaboração que deu aos nossos 

trabalhos.  

Estou igualmente muito grato à AFCEA que garantiu a viabilização 

do Congresso através da mobilização dos patrocínios identificados 

no Livro, expressando um agradecimento muito especial ao Senhor 

Almirante Carlos Rodolfo pelo inestimável apoio que me deu, nos 

momentos mais difíceis. 

Quero finalmente apresentar ao Senhor Professor Adriano Moreira 

o meu maior reconhecimento e admiração pelo seu empenhamento 

pessoal neste projecto. Como Presidente da Comissão Cientifica, o 

Professor Adriano Moreira foi verdadeiramente a alma do 

Congresso e o zelador atento da qualidade e do rigor científico dos 

conteúdos assim como de todas as actividades promovidas, 

contribuindo decisivamente para o sucesso deste evento, com a sua 

permanente disponibilidade, o sábio conselho e as suas reflexões 

essenciais sobre os problemas e desafios de Portugal. Muito 

obrigado, Senhor Professor. 

Como já referi, com a edição e o lançamento deste Livro, encerra-

se hoje verdadeiramente o I Congresso Nacional de Segurança e 

Defesa e, simultaneamente, considero-me desonerado das 

responsabilidades que assumi como Presidente da Comissão 

Organizadora.  

Pessoalmente, considero que a realização deste Congresso foi um 

grande desafio a que dediquei uma parte substancial do meu tempo 

e da minha reflexão durante um pouco mais de um ano. Mas 

também uma oportunidade porque saio dele mais enriquecido pelo 
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que aprendi no convívio com muitos amigos, todos eles 

portugueses interessados, como eu, em servir Portugal.  

Muito obrigado  


