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Eventos

A Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, vai encerrar a sessão de apresentação

pública dos resultados do projeto de investigação “A participação de Portugal em missões

internacionais: o contributo da Política de Defesa Nacional para a concretização do

interesse nacional e a produção de segurança internacional”.

01 julho, 2022

No próximo dia 5 de julho, pelas 11h00, decorre na Faculdade de Economia da

Universidade de Coimbra (FEUC), na sala Keynes, a sessão de apresentação pública dos

resultados do projeto de investigação “A participação de Portugal em missões

internacionais: o contributo da Política de Defesa Nacional para a concretização do

interesse nacional e a produção de segurança internacional”. Trata-se de um projeto

desenvolvido no Centro de Estudos Sociais (CES) e financiado pelo Ministério da Defesa

Nacional.

O projeto tem por objetivo enquadrar e analisar criticamente: as várias dimensões

subjacentes ao contributo nacional para a paz e segurança internacionais, nomeadamente

ao nível do processo de tomada de decisão e de formulação de objetivos políticos relativo

à participação de Portugal em missões internacionais; os constrangimentos e

oportunidades que decorrem da sua participação em organizações internacionais; a forma

como a presença das Forças Armadas portuguesas em diferentes contextos regionais,

institucionais e operacionais tem contribuído para a concretização do interesse nacional e

para a produção de segurança internacional.

A sessão de abertura do evento contará com a presença do diretor da FEUC, Álvaro

Garrido, momento ao qual se seguirá apresentação dos principais resultados por parte de

membros da equipa de investigação do projeto: Vanda Amaro Dias, Maria Raquel Freire,

Daniela Nascimento, Bruno Almeida e Bruno Saraiva.

Após um debate entre os participantes, a sessão será encerrada pela Ministra da Defesa

Nacional, Helena Carreiras, cuja presença é um sinal do reconhecimento da excelência da

investigação se faz no CES e da qualidade do ensino destas matérias no quadro da FEUC.
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