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A organização do I Congresso Nacional de Segurança e Defesa, subordinado ao tema “Para uma Estratégia de
Segurança Nacional” tem em vista os seguintes objectivos principais:

�

�

�

fomentar a reflexão e o debate sobre as questões da segurança nacional;
sensibilizar os cidadãos e a opinião pública para a importância dos novos conceitos e das novas perspectivas da
segurança e da defesa;
e identificar contributos para a definição de uma Estratégia de Segurança Nacional.

O Programa contemplará Sessões Plenárias e Mesas Redondas, prevendo-se a intervenção de conferencistas
nacionais e estrangeiros de reconhecido mérito sobre as seguintes áreas temáticas principais:

a. O património imaterial nacional;
b. As responsabilidades nacionais na Europa e no Mundo;
c. Capacidades e formas de intervenção;
d. Propostas e contributos para uma Estratégia de Segurança Nacional.

Cada uma destas áreas será subdividida em temas que servirão de referência para o apelo a contribuições individuais
e para a organização das Mesas Redondas.

Com o fim de garantir uma participação alargada, foi lançado um apelo às contribuições individuais dos mais variados
sectores da sociedade, em especial da sociedade académica e dos membros das Forças Armadas e das Forças e
Serviços de Segurança, a quem é oferecida a oportunidade de apresentarem ensaios ou comunicações sobre os temas
em agenda. A organização do Congresso patrocina ainda a realização de seminários temáticos ao longo dos próximos
seis meses, em diferentes pontos do País, em parceria com as Universidades, Institutos Superiores e outras
Instituições públicas e privadas que aderirem a este projecto. O objectivo é estimular o debate, aprofundar ideias
sobre os temas em agenda, divulgar o Congresso e motivar a apresentação de comunicações.

Está prevista a atribuição de prémios aos melhores trabalhos apresentados, nos termos e condições aprovadas pela
Comissão Científica.

Como contributo para a promoção das tecnologias nacionais e das indústrias ligadas à defesa e segurança, decorrerá
durante os dias do Congresso uma exposição no átrio de acesso às sessões.

O I Congresso Nacional de Segurança e Defesa é uma iniciativa da “Revista Segurança e Defesa” organizada em
conjunto com a Associação para as Comunicações e Electrónica nas Forças Armadas (AFCEA-Portugal).

Sua Excelência o Presidente da República aceitou conceder o seu alto patrocínio à organização deste Congresso e
presidir à Comissão de Honra, composta pelos membros do Governo com tutela nas áreas da política externa,
segurança, defesa e justiça, as Chefias Militares, os altos dirigentes das Forças e Serviços de Segurança e da
Protecção Civil, autoridades académicas e representantes do sector económico.

Integram a Comissão Científica e a Comissão Organizadora diversas personalidades de reconhecido mérito nas áreas
académica e científica, bem como especialistas civis e militares no domínio da segurança e da defesa.

O I Congresso Nacional de Segurança e Defesa é uma excelente oportunidade para dar visibilidade às empresas junto
da comunidade civil e militar. As empresas com actividades nesta área poderão participar como Patrocinadoras e/ou
Expositoras.

Este assunto é coordenado pela AFCEA-Portugal, pelo que para qualquer esclarecimento adicional relacionado com a
participação de empresas deverá ser feito contactando esta Associação (afceaportugal@aip.pt - Tel.213601119 -
Fax.213601126).
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3MAI10 - Seminário na UBI sobre «Segurança Aeroespacial – Opções e desafios
para Portugal»

2JUN10 - Seminário na Universidade de Évora sobre «
»

Ciberespaço - novos desafios
para a segurança

O Departamento de Ciência Aeroespaciais (DCA)
da Faculdade de Engenharia (FE) da
Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã,
co-organizou no passado dia 3 de Maio um
Seminário subordinado ao tema «Segurança
Aeroespacial – Opções e Desafios para
Portugal».

O cartaz alusivo ao evento, da autoria do
Arquitecto Tiago Veras, tem a seguinte leitura:

O fundo azul representa o espaço, os motivos
c i r c u l a r e s a l u d e m a o s g r u p o s d e
interesses/instituições e aos mecanismos que
se desencadeiam internamente para fazer face
às ameaças à sua própria segurança (Security).
À medida que se nos aproximamos do fulcro da
ameaça - como que do cento de um ciclone, os
motivos circulares vão-se fundindo uns nos
outros, porque também as posições individuais
se vão sobrepondo à necessidade da adopção
colectiva de medidas concertadas contra tais
ameaças.

Neste evento participaram a Força Aérea
Portuguesa, instituições como o INAC, TAP e
ANA e ainda diversas empresas ligadas ao
sector aeronáutico.

No dia 02 de Junho de 2010, está previsto realizar-se em Évora um seminário onde será abordada a
temática da cyber-segurança. Este seminário contará com a colaboração da Universidade de Évora e do
Exército.
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Seminário «Segurança Aeroespacial – Opções e desafios para Portugal».

A Sessão 3 - sob o título Base Tecnológica e
Industrial de Suporte, foi moderada pelo Contra-
almirante Carlos Rodolfo - Presidente da
AFCEA-Portugal, e contou com as presenças do
Eng.º Paulo Carmo, da EDISOFT, do Eng.º Nuno
Figueiredo, da ESRI, do Eng.º Mário Almeida
Santos, da OGMA, e do Eng.º João Salgueiro, da
THALES. Os oradores apresentaram os
produtos/serviços que as respectivas
empresas/instituições colocam à disposição das
entidades públicas e privadas, militares e civis,
que estão na primeira linha do combate aos
actos ilícitos que atentam contra a segurança da
aviação.

A Sessão de Encerramento contou com as presenças do Dr. António Figueiredo Lopes, do Contra-almirante Carlos Rodolfo, e do Professor
Doutor Mário Freire. Todos se congratularam pelo êxito desta iniciativa, sublinhando o contributo positivo que não deixou de representar na
prossecução dos objectivos traçados para o I CNSD.

Na assistência, composta por cerca de 100
elementos, estiveram presentes: alunos,
d o c e n t e s d a U B I e d e o u t r o s
estabelecimentos de ensino superior,
autoridades académicas, responsáveis
militares, representantes do poder local,
responsáveis de empresas ligadas ao sector
aeronáutico, e órgãos de comunicação social
regionais e nacionais. De igual modo, e porque
o Seminário foi transmitido on-line através
da página Web da UBI, de salientar a
participação de outro tipo de público,
igualmente atento, e que a partir de diversos
pontos do país participou no Seminário
colocando diversas questões aos oradores
através de um endereço de correio electrónico
especialmente dedicado para o efeito.

Colaboração do Prof. Doutor
Jorge Miguel dos Reis Silva
Comissão Organizadora (DCA)

Este Seminário, organizado em parceria com a AFCEA-Portugal e a revista
Segurança e Defesa, e inserido no âmbito do I Congresso Nacional de Segurança
e Defesa (CNSD) - que decorrerá em Lisboa em Junho próximo, teve como
objectivos não só fomentar a reflexão e o debate sobre questões da segurança
nacional relacionadas com a actividade aeronáutica, mas também sensibilizar a
opinião pública em geral para a importância destas matérias. A Sessão de
Abertura contou com as presenças do Professor Doutor João Queiroz - Reitor da
UBI, do Presidente da FE - Professor Doutor Mário Freire, do Presidente do DCA -
Professor Doutor Pedro Gamboa, e do Dr. António Figueiredo Lopes - Presidente
da Comissão Organizadora do I CNSD. Todos enalteceram a actualidade do tema
e a importância da sua discussão, tanto no seio da UBI como no âmbito (mais
amplo) do I CNSD.

A jornada de trabalhos foi dividida em três sessões. A Sessão 1 - sob o título
Poder Aeroespacial, Defesa Aérea e Segurança Nacional, foi moderada pelo
Major-general Melo Correia - Vice-presidente da EuroDefense Portugal, e contou
com a participação do Major PILAV Francisco Dionísio, da FAP. O orador realçou o
papel e a importância da FAP como garante da integridade e da segurança do
espaço aéreo nacional.

A Sessão 2 - sob o título Segurança Aérea, foi moderada pelo Professor Doutor
Jorge Silva - docente do DCA, e contou com as presenças do Comandante Carlos
Nunes, da TAP, do Eng.º Edgar Carvalho, da ANA, e do Dr. Luís Trindade Santos,
do INAC. Os oradores apresentaram os contributos das empresas/instituições
que representavam no combate às ameaças de actos ilícitos à segurança na
aviação.


