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No início da terceira década do sec. XXI, continua a humanidade a confrontar-se com uma séria
ameaça à segurança que, em menos de um ano, já causou a perda de mais de dois milhões de
vidas em todo o mundo. No nosso País estamos, infelizmente, a assistir impotentes ao
crescimento assustador do número de mortos e infetados pelo vírus nas suas múltiplas variantes.
2021 não se apresenta ainda como o ano do virar de página, depois do horrível 2020 ficar
marcado na história da humanidade como “um ano de provações, tragédias e lágrimas”, nas
palavras do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres. Mas temos de manter a
esperança de que possa vir a ser o ano do inicio da cura, um ano melhor, com mais saúde e
tranquilidade, graças ao inexcedível esforço da comunidade científica ao criar, em tão curto
prazo, uma vacina que já estará a salvar muitas vidas.
A situação de pandemia afeta-nos a todos, pessoas e organizações, colocando-nos perante
novas exigências e desafios que implicam um esforço de adaptação permanente às profundas
alterações do nosso modo de vida, de trabalho e de relações sociais. A resiliência que, assim,
nos é exigida passou a ser quase um novo estado de vida para que temos de estar preparados.
Nestas circunstâncias, também o Centro de Estudos EuroDefense-Portugal está a ser resiliente,
experimentando formas diferentes para cumprir a sua missão fundamental, que é a de promover
o estudo, a reflexão e o debate sobre a política europeia de segurança e defesa.
Como ator relevante no quadro da segurança e defesa nacional, continuará a desenvolver
sinergias e cooperações frutuosas com outros parceiros institucionais nos domínios da segurança
e defesa, ampliando o âmbito de intervenção na sociedade civil.
Nesta primeira newsletter de 2021, redigida a pensar prioritariamente nos associados e membros
do EuroDefense, encontramos informações sobre as principais atividades que temos continuado
a prosseguir e sobre as que nos propomos realizar no corrente ano, com destaque especial para
os trabalhos do GRED 4 já apresentados e do GRED 2 anunciados para os próximos dias
(webinares EuroDefense), as tertúlias EuroDefense Jovem, a organização dos estágios com uma
participação acrescida de estudantes nacionais e estrangeiros, a presidência portuguesa da rede
europeia de Associações EURODEFENSE e a organização em Lisboa, se a pandemia o permitir,
da RIE (Reunião Internacional EuroDefense) e do Conselho de Presidentes e ainda as Jornadas
sobre a Economia de Defesa adiadas para o Outono. No próximo Conselho Geral virtual, que
contamos convocar durante o mês de fevereiro, teremos oportunidade de desenvolver todos
estes assuntos com a apresentação do Plano de Atividades 2021.
Igualmente relevante é a recente reparação e pintura das salas do rés do chão das nossas
instalações onde teremos melhores condições para acolher os jovens estagiários e os membros
do EuroDefense, quando o confinamento terminar. Estamos muito gratos ao IDN por esta
importante melhoria.
É nosso compromisso não parar, ser resilientes perante as adversidades e prosseguir o trabalho
do nosso Centro de Estudos com a dedicada colaboração e empenhamento de todos, na
convicção de que, como entidade da sociedade civil, estamos a contribuir para a promoção da
cultura de segurança no nosso País e a pugnar por uma defesa europeia mais forte no
conturbado mundo em que vivemos.
31.01.2021 | António Figueiredo Lopes

EuroDefense-Portugal por uma Segurança e Defesa europeia mais forte
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DESAFIOS DA PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UNIÃO EUROPEIA NO DOMÍNIO DA DEFESA
Fonte: MDN
19 de janeiro de 2021
As prioridades da Presidência Portuguesa da União
Europeia para a política de Segurança e Defesa, as missões
e operações da União Europeia, assim como as relações
entre a Europa e os Estados Unidos estiveram esta terçafeira em destaque numa conferência online promovida pelo
Instituto Dinamarquês de Estudos Internacionais, que contou
com a participação do Ministro da Defesa Nacional, João
Gomes Cravinho.
O governante começou por sublinhar o empenho no reforço
da dimensão europeia e atlântica da nossa defesa coletiva,
bem como a consequente importância que o país atribui à
cooperação entre a União Europeia e a NATO em matérias
como a mobilidade militar, as respostas coordenadas a
emergências complexas, a ciberdefesa ou o combate à
desinformação.
Na intervenção de abertura da videoconferência, João
Gomes Cravinho falou também do novo ciclo político que se
vive nos Estados Unidos e das importantes oportunidades
para uma renovada cooperação transatlântica.
Relativamente à mudança da administração norteamericana, o Ministro da Defesa Nacional acredita que “Joe
Biden traz um entendimento distinto sobre o papel da União
Europeia como aliado".
Sobre esta temática, Gomes Cravinho acrescentou que a
transição presidencial nos Estados Unidos é também uma
oportunidade para que o país compreenda a importância da
autonomia estratégica da União Europeia, clarificando
vantagens ao nível de uma parceria mais próxima entre
Bruxelas e Washington e na relação de complementaridade
com a Aliança Atlântica.
O governante revelou ainda que a reunião informal de
Ministros da Defesa da União Europeia, prevista para o início
de março, no âmbito da Presidência Portuguesa, deverá
servir também para começar a delinear uma eventual cimeira
UE-EUA a acontecer desejavelmente ainda durante o
primeiro semestre deste ano.

O reforço da cooperação entre Europa e África e a resposta

aos focos de instabilidade na região do Sahel foram outros
dos desafios analisados por João Gomes Cravinho na
iniciativa organizada pelo Instituto Dinamarquês de Estudos
Internacionais.
Neste âmbito, o Ministro da Defesa Nacional espera
promover o diálogo entre os homólogos europeus e de várias
organizações regionais africanas durante a Presidência
Portuguesa da União Europeia para procurar novas pistas
para uma cooperação mais eficaz.
Além dos temas já referidos, a segurança marítima foi
também abordada por Gomes Cravinho como sendo um
ponto de convergência e cooperação natural com a
Dinamarca, referindo em particular a importância de
consolidar o mecanismo da Presença Marítima Coordenada
dos estados-membros, que permita intensificar a partilha de
conhecimento, dados e informações, ao nível estratégico e
no terreno entre as marinhas europeias, mas também a
construção de uma resposta mais permanente e sólida face
à pirataria e outras ameaças.
Na resposta às perguntas dos investigadores do Instituto, o
Ministro da Defesa Nacional abordou ainda o impacto do
Brexit na segurança e defesa europeia, a segurança
marítima no Atlântico e no Mediterrâneo, assim como o
processo de desenvolvimento da Bússola Estratégica ao
longo do semestre da presidência portuguesa.
https://www.defesa.gov.pt/pt/comunicacao/noticias/Paginas/
Desafios-da-Presidencia-Portuguesa-da-Uniao-Europeia-nodominio-da-Defesa.aspx
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ESTÁGIOS EURODEFENSE-PORTUGAL—PRIMAVERA 2021
A Eurodefense Portugal arranca já este mês com os seus estágios
de primavera, uma parceria com o Instituto de Estudos Políticos da
Universidade Católica Portuguesa, que já vai na sua 5ª edição.
Orientado para valorizar os estagiários no mercado de trabalho,
dando-lhes conhecimentos práticos sobre os projetos europeus na
área da segurança e defesa e respetivo financiamento pela União
Europeia, o estágio acrescenta à formação teórica um
conhecimento prático derivado da realização de tarefas reais
numa instituição como a Eurodefense Portugal.
Com início em 25 de janeiro e termo em 16 de abril, o estágio
articula-se em duas partes, de 6 semanas cada uma. Na primeira
é efetuada uma tutoria semanal de 2 horas (via zoom), sobre
temáticas ligadas à Segurança e Defesa europeias, com debate
aberto a todos alunos do IEP/UEP. É igualmente aberta aos
estagiários a participação em debates conduzidos pela
Eurodefense Portugal sobre a problemática europeia.
A segunda parte é de índole prática, a desenvolver na
Eurodefense Portugal entre 8 de março e 16 de abril. Corresponde
a uma manhã/tarde semanal, na sede da Associação ou em
trabalho remoto, conforme as circunstâncias sanitárias. Neste
âmbito, serão efetuadas apresentações sobre a missão e tarefas
da Eurodefense Portugal, a estrutura organizativa da Associação,
o plano de atividades para 2021 e os trabalhos em curso. A partir
daí avançam as atividades práticas, onde se destacam, entre
outras:
 O lançamento, planeamento e realização de uma atividade
interuniversitária para debate de temas de estratégia e
segurança europeia;
 O acompanhamento e resumo da intervenção dos
representantes da Eurodefense no “China Winter Crash

Course” em 17 de Fevereiro de 2021. Esta atividade foi
planeada em 2020 pela Eurodefense Jovem e pelo Centro de
Estudos do Curso das Relações Internacionais (CECRI) da
Universidade do Minho.
As inscrições este ano têm sido um sucesso, contando já o
Programa com 15 estagiários inscritos: 7 alunos do Instituto de
Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, 7 alunos
do Centro de Estudos do Curso das Relações Internacionais da
Universidade do Minho e, pela primeira vez, uma presença
internacional, com uma aluna italiana da Universidade de Bolonha.
Todos os estagiários selecionados até ao momento são ou
finalistas de licenciatura ou alunos de mestrado.
O estágio não é pago nem remunerado. Aos estagiários que
completarem o estágio com êxito será entregue um relatório
adequado para a respetiva Universidade e atribuída uma
declaração de realização do estágio. A Eurodefense Portugal
regozija-se com o sucesso crescente deste Programa de Estágios,
uma vez que A condução de estágios a jovens universitários
constitui uma das actividades nucleares.

A Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia não
nos pode passar ao lado. A nossa participação enquanto anfitriões
das reuniões da UE, onde são ouvidos os representantes dos
governos de todas a áreas dos Estados membros é um
acontecimento importante no futuro do projeto Europeu.
Juntos somos mais fortes e o diálogo serve para isso!
Conheça as explicações mais importantes, de uma forma muito
simples, sobre a presidência, publicadas nas redes sociais sobre
os seguintes temas:
1. A Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia
2. Brexit
3. A Despesa da União Europeia na Defesa
4. As Forças Armadas Portuguesas
https://www.facebook.com/eurodefenseportugal
https://www.instagram.com/eurodefenseportugal/
https://twitter.com/eurodefensept
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EURODEFENSE Vienna Conference 2020
Decorreu do dia 4 de Novembro a conferência internacional da
rede EuroDefense, que congrega o conjunto das associações dos
quinze países que integram a esta rede internacional dedicada
aos assuntos da segurança e defesa europeia. Em virtude das
limitações impostas pela pandemia do Covid-19 a conferência
realizou-se com recurso a uma plataforma digital.
Dos vários pontos da ordem de trabalhos destacam-se a adesão
da Finlândia que passou a integrar a rede e a aprovação de vários
policy papers relativos a assuntos de primordial importância para a
segurança e defesa europeia. Salientam-se o apresentado pela
EuroDefense-Espanha, intitulado “Um novo Pacto sobre Migração
e Asilo” e o produzido por um grupo de associações, entre elas a
EuroDefense-Portugal, intitulado “Uma União Europeia
responsável pela própria Segurança”, preconizando que também
no domínio das políticas de segurança e defesa a UE transite da
cooperação para a integração. Este documento foi enviado às
instituições da UE e nacionais e será brevemente publicado.

propósito a produção de pensamento estruturado sobre o impacto
da transição energética e das alterações climáticas na segurança
e defesa. Visa também a produção de um documento para as
instituições europeias, que possa servir de base à elaboração de
uma Estratégia de Defesa Energética, em sintonia com a
orientação política no quadro ambiental apresentada pela
presidente von der Leyen, designada por “The European Green
Deal”.
O EuroDefense-Portugal assume em 2021 a presidência da rede,
coincidindo com a presidência portuguesa do Conselho da União
Europeia, cabendo-lhe organizar durante o mês de Maio a reunião
internacional que será realizada na cidade do Porto, onde se
espera seja aprovado o alargamento da rede e confirmados outros
documentos relevantes para a política de segurança e defesa
comum.

Como aspeto relevante o EuroDefense-Portugal propôs a criação
de um novo Grupo de Trabalho EuroDefense direcionado para o
tema “Energia, Clima, Segurança e Defesa”. Tem como propósito
a produção de pensamento estruturado sobre o impacto da
transição energética e das alterações climáticas na segurança e

APROVADO O NOVO FUNDO EUROPEU DA DEFESA
Fonte: IdD Portugal Defence

O Parlamento Europeu e os Estados Membros da União Europeia
chegaram a acordo para a aprovação o Fundo Europeu de
Defesa, proposto pela Comissão Europeia em julho de 2018. O
Orçamento aprovado é de 7,95 Mil Milhões de Euros (€), dos
quais um terço será canalizado para o financiamento de projetos
de investigação na área da Defesa. Os restantes dois Estados
Membros, cofinanciando os custos de desenvolvimento das

terços servirão de complemento ao investimento feito pelos
Estados Membros, cofinanciando os custos de desenvolvimento
das capacidades de Defesa (Defense Capabilities), após a fase de
investigação. O Fundo Europeu de Defesa destina-se a apoiar a
cooperação na área da defesa entre os vários países de União
Europeia e empresas, centros de investigação, entidades
nacionais, organizações internacionais e universidades. O fundo
aplica-se tanto a projetos em fase de investigação como ao
desenvolvimento de produtos e tecnologias de defesa e inclui
mecanismos que estimulam a participação de PME’s em projetos
internacionais, contribuindo (também) desse modo para a sua
integração nas cadeias de valor europeias.
Mais informações sobre este assunto podem ser obtidas junto da
Delegação da AICEP em Bruxelas.
http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
https://www.iddportugal.pt/aprovado-o-novo-fundo-europeu-dedefesa/
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SUGESTÕES DE LEITURA EURODEFENSE
Por: Dr Arnold C. Dupuy, Dr Dan Nussbaum, Vytautas Butrimas, Alkman
Granitsas
13 de Janeiro de 2021

Ver mais

A segurança energética tem sido um fator estratégico fundamental no
pensamento militar desde o início do século XX. Acontecimentos recentes
mostram que se tornou um desafio importante e crescente para a Aliança em
uma era cada vez mais dominada pela guerra híbrida.

Bruxelas - 22 de janeiro de 2021
Esta semana, especialistas de 17 Estados-Membros da EDA, mais a Noruega
e a Suíça (que têm acordos administrativos em vigor com a Agência)
participaram de um workshop online da EDA para discutir tecnologias
emergentes em defesa com foco particular nos desafios energéticos das
plataformas militares de próxima geração.

Ver mais

Ver mais

Bruxelas - 22 de janeiro de 2021
O trabalho da Agência Europeia de Defesa no domínio da Investigação e
Tecnologia está em conformidade com a missão da Agência de apoiar os
Estados-Membros nos seus esforços para melhorar as capacidades de defesa.
A EDA organiza suas prioridades de I&T em diferentes áreas de tecnologia de
capacidade (CapTechs), que são fóruns de rede para especialistas do governo,
indústria, pequenas e médias empresas (PME) e universidades, moderados
pela EDA.

At the North Atlantic Treaty Organization (NATO) Meeting of Heads of State and
Government in London in December 2019, Alliance leaders asked the NATO
Secretary General Jens Stoltenberg to undertake a Forward-Looking Reflection
Process to assess ways to strengthen the political dimension of the NATO
Alliance. To this end, in April 2020, Secretary General Stoltenberg appointed an
independent Reflection Group co-chaired by Thomas de Maizière and A. Wess
Mitchell and consisting of John Bew, Greta Bossenmaier, Anja Dalgaard-Nielsen,
Marta Dassù, Anna Fotyga, Tacan Ildem, Hubert Védrine, and Herna Verhagen.

Ver mais

Nos últimos quatro anos, muito foi dito e escrito sobre a UE como ator de
segurança e defesa. Novos e antigos conceitos ganharam vida e um
significado renovado à medida que a UE desenvolveu uma série de iniciativas
destinadas a melhorar sua capacidade de agir em um mundo geopoliticamente
intenso. Apesar de toda a energia despendida nestas iniciativas, no entanto,
questões fundamentais continuam a enfrentar a UE, que se esforça para
garantir que pode ser considerada um ator e parceiro de defesa credível.

Ver mais

Programa

Relatório
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Estes webinares inserem-se no âmbito do GRED 2:
“POLÍTICAS DE SEGURANÇA E DEFESA”.
O objetivo central deste GRED é a análise e reflexão sobre
as políticas e dinâmicas societais com impacto na
Segurança e Defesa da União Europeia e na sua

PRÓXIMOS WEBINARES

capacidade de afirmação com ator relevante no plano das
relações internacionais, como promotor da Paz e Segurança, à
luz da sua Estratégia Global de 2016.

ÚLTIMOS WEBINARES
Assista aos vídeos dos webinares anteriores na integra no canal Youtube
do EuroDefense.

Conferência internacional “EU-NATO Cooperation”, divulgação IDN
15 de fevereiro, 09:00 – 13:00 | Evento online
No dia 15 de fevereiro o Instituto da Defesa Nacional realizará no âmbito do
programa da Presidência da União Europeia, em formato virtual, uma conferência
internacional subordinada ao tema “EU-NATO Cooperation”. O evento abordará
três temas centrais: os desafios políticos e estratégicos da cooperação EU-NATO;
a mitigação da desinformação e da propaganda hostil e a cooperação no domínio
do ciberespaço.
Siga a conferência no canal youtube do IDN.

Ver mais

EVENTOS DO MINISTÉRIO DA DEFESA RELACIONADOS COM A ‘POLÍTICA COMUM
DE SEGURANÇA E DEFESA’ NO QUADRO DA 4ª PRESIDÊNCIA PORTUGUESA
DATE

EVENT

LOCATION

14-15Jan Launch of EU2021PT by the Prime-Minister of Portugal

Lisbon

15Feb

International Conference: “EU-NATO Cooperation”, org. National Defence College (IDN)

Virtual

15-16Feb

Informal Meeting of EU Defence Policy Directors + Joint session with NATO Defence Policy Directors

Lisbon, CCB

EuroDefense-Portugal Newsletter
Edição Digital

https://eurodefense.pt/

