Conferência no ISCSP
(9 de Novembro de 2011)
Apresentação de Agradecimentos

Chegados ao ponto de Encerramento desta excelente Conferência posso anunciar com prazer e
orgulho que foram atingidos os objectivos que nos propusemos quando iniciamos a organização
da mesma.
Cabe-me a honra de co-partilhar o Encerramento desta Conferência e não o queria fazer sem
expressar os meus maiores agradecimentos a todos quantos com a sua generosidade, dedicação e
competência contribuíram para o sucesso da mesma.
Expresso portanto os meus mais vivos agradecimentos:
- Ao ISCSP, aqui representado na pessoa do ilustre Professor Luís Fontoura, por ter acolhido e
por se ter juntado, de forma franca, aberta e entusiasta, a esta iniciativa do EuroDefense-Portugal,
especialmente orientada para os jovens universitários, que serão o futuro de Portugal no dia de
amanhã, que é já hoje.
- Ao Professor Borges Graça, pela sua visão estratégica quanto ao interesse desta iniciativa e pela
colaboração e orientação que deu como coordenador científico da mesma, que mesmo ausente em
missão de serviço nunca deixou de acompanhar e de dar orientações pertinentes, adequadas e
oportunas. Um obrigado também pela forma gentil, simpática e amiga como sempre recebeu a
delegação do EuroDefense-Portugal. Um bem-haja portanto.
- Á DECIDE, Associação de Jovens Auditores para a Cidadania, Segurança e Defesa, aqui
representada pela sua ilustre presidente, Professora Ana Isabel Xavier, pela prestimosa
colaboração que deu desde o início e pelo entusiasmo que emprestou na organização deste
evento.
- Aos Conferencistas, por gentilmente terem respondido favoravelmente ao convite que vos foi
endereçado e contribuído com o seu esforço para a excelência, actualidade e oportunidade das
suas comunicações.
Neste particular, permitam-me que faça um agradecimento muito especial e sentido ao General
Abel Cabral Couto, por mais uma vez ter tido a bondade de aceitar o nosso desafio de
proporcionar aos jovens universitários uma excelente reflexão sobre o percurso estratégico da UE
em relação à sua Política de Segurança e Defesa a aos desafios que a Europa enfrenta hoje para
continuar a proporcionar paz, segurança, progresso e prosperidade aos seus cidadãos.
-Aos Moderadores, pela sua excelente gestão do tempo, pelas suas reflexões sobre a matéria
vertente e pelos vivos debates construtivos e participados que coordenaram.
- Às Associações de estudantes deste Instituto, aqui representadas pelos seus presidentes Marcelo
Fonseca e Eurico Estêvão, que desde o primeiro momento compreenderam o alcance dos
objectivos desta iniciativa e a ela se associaram e participaram activamente na mobilização dos
seus associados e na execução desta Conferência.
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- Aos alunos anónimos deste Instituto, pela forma voluntária e generosa como colaboraram na
organização e realização desta Conferência. Bem-hajam e boa sorte na continuação e sucessos
escolares do ano académico.
- À Vera, membro activo da DECIDE, que com a sua vivacidade e dinamismo muito próprios
moveu mundos e fundos para assegurar que nada faltasse no coffee break, o que nos dias de
contenção financeira que vivemos vai sendo cada vez mais um luxo.
- Aos mestrados Jorge Martins, José Miguel Pires e Tiago Martins um muito obrigado pelo vosso
incansável apoio e pelo muito que esta Conferência vos ficou a dever, pelo trabalho abnegado que
fizeram na organização, coordenação, intervenção e preparação das conclusões e ainda na
elaboração do relatório final que terão de efectuar. Um bem-haja também para vós.
- Por fim um agradecimento do EuroDefese-Portugal a todos os participantes que tiveram a
paciência de nos aturar, por terem intervindo activamente nos debates dando vida aos mesmos e
criando a esperança de que os jovens de hoje estão despertos e conscientes para os assuntos de
segurança e defesa.
Finalmente sublinho muito especialmente e com muito agrado a significativa presença de alunos
das três Academias Militares e do Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna,
emprestando uma moldura matizada do entrosamento civil-militar, o que demonstra
indubitavelmente o muito interesse que estas academias têm pelas questões da política de
segurança e defesa europeia e sua repercussão nas políticas e nas acções de segurança e defesa
nacionais. Peço que levem um agradecimento da nossa parte aos vossos ilustres comandas e
directores.

Lisboa, 9 de Novembro de 2011
Major-General Augusto Melo Correia
Vice-Presidente do EuroDefense-Portugal
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