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Como prometido, apresentamos mais uma newsletter da AFCEA Portugal. Esperamos que ela seja do vosso agrado e 
relembramos que todos os feedbacks e indicações de notícias a incluir em próximas newsletters, são bem-vindas. 

 
O Presidente da Direção da AFCEA Portugal 
Prof. Dr. Victor Lobo 
 

Sumário: 

 Conferência sobre o Fundo Europeu de Defesa (FED) A realizar no dia 5 de abril de 2022 – inscreva-se já!  

 Conferência virtual na Sociedade de Geografia de Lisboa 

 Entrega do prémio de melhor aluno na Área Científica “Equipamentos, Tecnologias e Sistemas de Controlo” do Curso 
de Mestrado em Ciências Policiais do ISCPSI 

 Prémio General James M. Rockwell AFCEAN of the Year Award 

 

 

 

 

A conferência “Fundo Europeu de Defesa: desafios e oportunidades” visa a preparação nacional para as calls for 
proposals de 2022 e irá decorrer no próximo dia 5 de abril de 2022, entre as 14h00 e as 17h30, presencialmente na 
Academia Militar – Aquartelamento da Amadora, e online via canais digitais institucionais, sendo aberto à comunidade de 
entidades com interesses nas áreas da Defesa em termos de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) e atividade 
industrial.  

A conferência é coorganizada pelas seguintes entidades: AED Portugal – Aeronautics, Space and Defense Cluster, AFCEA 
Portugal, Agência Nacional de Inovação (ANI), Centro de Investigação Militar do Instituto Universitário Militar 
(CIDIUM), Centro de Investigação Naval (CINAV), Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia 
Militar (CINAMIL), Centro de Investigação da Academia da Força Aérea (CIAFA), Direção Geral de Recursos da Defesa 
Nacional (DGRDN), EuroDefense Portugal e idD Portugal Defence. 

O objetivo do evento é proporcionar um espaço aberto de debate que promova o conhecimento mútuo e a cooperação entre 
entidades nacionais, promover a criação de valor e desenvolvimento industrial, reforçar a edificação de capacidades pelo 
desenvolvimento de IDI customizada para as necessidades e requisitos específicos das Forças Armadas Portuguesas. 

O evento focará os seguintes temas:  

 Partilhar os desafios da IDI de Defesa focando, particularmente, a edificação de capacidades nas Forças Armadas 
Portuguesas e as oportunidades de financiamento para a IDI de Defesa no âmbito dos programas da Comissão 
Europeia.  

Esta Newsletter  

Conferência sobre o Fundo Europeu de Defesa (FED) 



 Contribuir para dinamizar a cooperação e participação nacional nos programas europeus de financiamento para a IDI 
de Defesa, estimulando a diversificação das atividades e das fontes de financiamento para as entidades da Base 
Tecnológica e Industrial de Defesa, Sistema Científico e Tecnológico Nacional e Centros de Investigação Militar.  

 Identificar as oportunidades da IDI cooperativa e potencial de financiamento no contexto europeu, em particular o 
Fundo Europeu de Defesa (FED).  

 Contribuir para gerar uma dinâmica positiva em torno do FED no contexto nacional. 

O evento será organizado em painéis de oradores cuja intervenção e apresentação de casos de sucesso em programas de 
financiamento de âmbito civil ou militar, pretende mostrar os benefícios e valor acrescentado destas iniciativas. Pretende-
se também promover a criação e reforço de redes profissionais e o debate sobre o Fundo Europeu de Defesa. 

A agenda é a seguinte: 

13h30–14h00  Acreditação 

14h00–14h15  Sessão de abertura 

14h15–15h00 Painel 1: Potencialidades do FED para a IDI na Defesa 

15h00–15h45  Painel 2: Participação Nacional nos Programas Europeus de IDI nas áreas de Segurança 

15h45–16h15  Coffee-break 

16h00–16h45  Painel 3: Participação Nacional nos Programas Europeus de IDI para nas áreas de Defesa 

16h45–17h15  Q&A 

17h15–17h25  Conclusões 

17h25–17h30  Encerramento 

Agradecemos a divulgação deste evento junto de possíveis interessados. Inscrições AQUI 

 

 

Teve lugar no dia 24 de março de 2022 uma Conferência 
virtual, subordinada ao tema "Visão prospetiva das linhas de 
incidência tecnológica para o desenvolvimento de capacidades 
militares", promovida pela Secção de Ciências Militares da 
Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL). 

O orador foi o Senhor Contra-Almirante Mário Durão, Presidente da 
Assembleia-Geral da AFCEA Portugal, a quem a SGL endereçou um convite 
para o efeito, que muito nos honra e é, não só um reconhecimento do prestígio 
do orador, como prova do inequívoco estatuto que a AFCEA tem, também, nesta 
área das tecnologias aplicadas às capacidades militares. 

A Conferência foi muito participada e suscitou um elevado interesse na 
assistência.  
 

 

 

Conferência virtual na Sociedade de Geografia de Lisboa 

Entrega do prémio de melhor aluno na Área Científica “Equipamentos, Tecnologias 
e Sistemas de Controlo” do Curso de Mestrado em Ciências Policiais do ISCPSI 



 
Para incentivar as atividades de Ensino, Investigação, e Desenvolvimento 
na área das Tecnologias da Defesa, a AFCEA-Portugal, com o patrocínio 
de empresas do sector, promove prémios escolares para os melhores 
alunos de vários estabelecimentos de ensino. 
 
O Presidente da Direção da AFCEA Portugal, Prof. Dr. Victor Sousa 
Lobo, acompanhado pelo anterior presidente Almirante Mário Durão, e o 
Diretor-Geral da Indra Portugal, Dr. Nuno Guilherme, entregaram o 
prémio AFCEA Portugal de Tecnologia Policial, aos alunos melhor 
classificados na Área Científica "Equipamentos, Tecnologias e 
Sistemas de Controlo" do Curso de Mestrado em Ciências Policiais 
ministrado no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna 
(ISCPSI), nos anos letivos de 2019/2020, atualmente Subcomissário 
Rolando Manuel Faria da Silva, e 2020/2021 Aspirante Miguel Barahona 

S. da Fonseca Guimarães. 
 
O prémio foi entregue no dia 2 de dezembro de 2021, na Cerimónia da Abertura Solene do Ano Letivo 2021/2022 do 
ISCPSI, em Lisboa. 
 
Esta cerimónia foi presidida por Sua Exa. o Senhor Ministro da Administração Interna, que proferiu umas breves palavras. 
A aula inaugural foi proferida pelo Intendente Nuno Poiares, subordinada ao tema "As Ciências Policiais em Portugal", 
com um particular enfoque nas atividades de Investigação e Desenvolvimento realizadas no ISCPSI. 
 
Estiveram presentes na cerimónia diversas entidades da justiça, dos meios académicos e das Forças Armadas e de 
Segurança. 
 

 

A AFCEA Internacional acaba de atribuir ao então Presidente da 
Direção da AFCEA Portugal, e atualmente Presidente da 
Assembleia-Geral, Contra-Almirante Mário Durão, o prémio 
"General James M. Rockwell AFCEAN of the Year Award ", 
referido a 2021, o mais importante prémio atribuído anualmente pela 
Associação, como reconhecimento pelo seu serviço exemplar à 
AFCEA. 
 
Este prémio distingue, entre os membros com maior 
responsabilidade nos diversos capítulos em todo o mundo, aquele 
que mais contribuiu para atingir os objetivos da AFCEA na área do 
C4I. 
 
Trata-se de um prémio de extraordinário valor e do qual todos os 

membros da AFCEA Portugal se orgulham porque se trata de um reconhecimento público da brilhante atividade 
desenvolvida em prol do desenvolvimento do capítulo 226 da AFCEA e que muito nos honra a todos. 
 
Está de parabéns o Senhor Almirante Mário Durão. 

 
 

 

 

Visite o nosso site: www.afcea.pt e o Facebook: AFCEA Portugal 
CONTACTOS - AFCEA PORTUGAL 
    
 Morada: AIP, EC Junqueira 
                  Praça das Indústrias 
                  1300-307 Lisboa 

Mail:  secretariado@afcea.pt 

Prémio General James M. Rockwell AFCEAN of the Year Award 


