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1. Introdução 

 Durante a XXIII Conferência de Diretores de Colégios de Defesa Ibero-Americanos 

(XXIII CDCDIA), realizada na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, no período de 29 de agosto 

a 02 de setembro de 2022, foi decidida por unanimidade a realização de dois seminários online 

em 2023, em linha do que tem sido realizado em edições anteriores pela associação de Colégios 

de Defesa IberoAmericanos (ACDIA) desde 2015.  

 Para o primeiro semestre de 2023 Portugal irá organizar o XI Seminário dos Colégios de 

Defesa Ibero-americanos subordinado ao tema “Emprego das Forças Armadas na vigilância de 

áeras de fronteira: perspetiva dos Colégios de Defesa Iberoamericanos”, estando aberto à 

participação das nações que assim o entendam. 

 Realizados os contatos pertinentes entre os Coordenadores Nacionais dos Colégios de 

Defesa da ACDIA, o seminário mencionado realizar-se-á de 21 de março a 06 de abril de 2023, 

organizado pelo Instituto da Defesa Nacional (IDN) de Portugal, com a colaboração da Escola 

Superior de Guerra (ESG) do Brasil; Academia Nacional de Estudos Políticos e Estratégicos 

(ANEPE) do Chile; Academia de Defesa Militar Conjunta (ADEMIC) do Equador; Colégio de 

Altos Estudos Estratégicos (CAEE) de El Salvador; Centro Superior de Estudos de Defesa 

Nacional (CESEDEN) de Espanha, e Centro de Altos Estudos Nacionais (CALEN) da 

República Oriental do Uruguai. 

 

2. Descrição do XI Seminário 

A estrutura proposta para o seminário inclui 2 blocos: 1) sessões iniciais de introdução e 

enquadramento da temática; 2) sessões focadas na perepetiva nacional de cada Colégio de 

Defesa sobre a experiência de cada país na utilização das respetivas Forças Armadas na 

vigilância de áreas de fronteira. 

 

3. Finalidades do XI Seminário  

a) Contribuir para a formação de civis e militares dos países membros da ACDIA no 

âmbito das questões relacionadas com o emprego das Forças Armadas na vigilância de áreas de 

fronteira. 

b) Sensibilizar e preparar futuros investigadores e especialistas, destas áreas, para 

assuntos ligados à defesa e à segurança. 
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c) Aperfeiçoar os processos de partilha de conhecimento e de experiências adquiridas 

nos países ibero-americanos sobre assuntos ligados à defesa e à segurança, especialmente nesta 

temática. 

d) Consolidar relações institucionais no seio dos membros da ACDIA. 

e) Consolidar o ambiente de paz e segurança da comunidade ibero-americana. 

 

4. Objetivo do Seminário 

 4.1 Objetivo geral 

Apresentar e discutir as diferentes visões da questão da utilização das respetivas Forças 

Armadas na vigilância de áreas de fronteira tendo em conta  os diferentes contextos do universo 

Iberoamericano. 

4.2 Objetivos específicos: 

- Compreender os fatores que explicam em cada país Iberoamericano a utilização das 

respetivas Forças Armadas na vigilância de áreas de fronteira; 

- Discutir esta temática no plano da segurança internacional. 

 

5. Perfil de Ingresso 

Este Seminário online destina-se a profissionais e técnicos de nível superior, integrantes 

dos Colégios de Defesa da ACDIA, das Forças Armadas, das Forças de Segurança e ainda civis 

pertencentes a organismos públicos e privados, interessados na temática deste seminário. 

 

6. Duração do Seminário e Carga Horária 

O seminário decorrerá em 09 sessões de 90  (noventa) minutos, sendo 45 minutos para 

apresentação e 45 minutos para o período de perguntas e respostas, com início aos 21 dias do 

mês de março e término aos 09 dias do mês de abril de 2023, perfazendo uma carga horária de 

aproximadamente 14 horas.  

 

7. Metodologia e Disposições Gerais 

-   Para este seminário será utilizada a ferramenta de videoconferência WEBEX ou ZOOM. 

- Os Coordenadores Nacionais dos diversos Colégios de Defesa Iberoamericanos 

associados deverão redigir as questões apresentadas pelas respetivas assistências, cumprindo 

ao Coordenador nacional responsável pela conferência a atribuição de expôr cada pergunta ao 

conferencista. Portugal fará a apresentação do conferencista. 

- Os CV dos conferencistas deverão ser entregues à Secretaria da organização (IDN) 

com 3 (três) dias de antecendência para que esta faça chegar aos colégios participantes. 
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- As sessões apresentadas pelos conferencistas poderão ser em português ou espanhol, 

no entanto, as ajudas das apresentação (power point ou outras) terão duas versões em português 

e espanhol. Será proporcionada tradução simultânea online, apenas de português para 

castelhano, durante as sessões apresentadas pelo Instituto da Defesa Nacional (IDN) de Portugal 

e pela Escola Superior de Guerra (ESG) do Brasil.  

- O horário das sessões e de todas as atividades descritas neste seminário referem-se à 

hora (GMT). 

- A emissão de certificados ficará a cargo da Secretaria do Seminário (IDN – Portugal), 

para quem os coordenadores nacionais deverão fazer chegar a lista completa dos 

Auditores/Estudantes que tenham terminado o seminário com sucesso, utilizando-se o modelo 

desta secretaria. Os certificados são emitidos em português para o Brasil e Portugal. 

- Os inscritos que concluírem o Seminário sem ultrapassar o limite de faltas receberão 

um certificado de participação assinado pela Diretora do IDN - Portugal, em nome dos Diretores 

dos Colégios de Defesa organizadores do Seminário. 

- Os certificados serão enviados aos Coordenadores Nacionais, ao término da atividade, 

em formato digital e no respetivo verso constará a carga horária curricular do Seminário. 

- Os modelos de inquéritos de avaliação de satisfação serão emitidos pela secretaria da 

organização do seminário (IDN) antes de se terminar o mesmo,  sendo responsabilidade dos 

coordenadores entregar um resumo dos dados obtidos nesses inquéritos. 

- O registo dos participantes inscritos será feita pelos coordenadores de cada país que, 

72 horas antes do início do seminário remeterá para o Secretaria do Seminário (IDN – Portugal) 

o número de participantes sendo que, apenas no final do seminário os coordenadores enviarão 

as listas nominais com nome completo, grau académico ou posto e instituição a que pertencem 

os Auditores/Estudantes que terminaram o seminário com sucesso.  

- O limite máximo de faltas por participante do Seminário é de 2 (duas) ausências. 

 

8. Colégios de Defesa Participantes: 

- Instituto da Defesa Nacional (IDN), Portugal 

- Escola Superior de Guerra (ESG), Brasil 

- Academia Nacional de Estudos Políticos e Estratégicos (ANEPE), Chile 

- Academia de Defesa Militar Conjunta (ADEMIC), Equador 

- Colégio de Altos Estudos Estratégicos (CAEE), El Salvador 

- Centro Superior de Estudos de Defesa Nacional (CESEDEN), Espanha 
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- Centro de Altos Estudos Nacionais (CALEN), República Oriental do Uruguai 

  



XI Seminário da Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americanos 

“Emprego das Forças Armadas na vigilância de áreas de fronteira: perspetiva dos 

Colégios de Defesa Iberoamericanos” 

 

6   /   7 

 

9. Programação  

“Emprego das Forças Armadas na vigilância de áreas de fronteira: perspetiva dos Colégios de 

Defesa Iberoamericanos” 

 

Data 2023 
Horário 
(GMT) 

Tema Responsável 

Bloco I – Introdução e Enquadramento da Temática  

21 de março  

(3ª feira) 

14:00-14:15 Abertura do Seminário PhD Luís 

Tomé 

IDN     

(Portugal) 
14:15-15:45 

Conferência 1 – “Conceito de fronteira 
num contexto multidomínio: terrestre, 
marítimo, aéreo, espacial e ciber” 

22 de março 

(4ª feira) 

14:00-14:45 

Conferência 2 – “Vigilância de 
fronteiras num sistema de soberania 
partilhada: o caso da União Europeia” 

Dra. Lara 
Alegria                  

IDN     

(Portugal) 

14:50-16:15 

Conferência 3 – “Utilização das Forças 
Armadas na vigilância em áreas de 
fronteira: A perspetiva do Equador” 

 

Gen Milton 

Gachet Paez         

ADEMIC     

(Equador) 

23 de março 

(5ª feira) 
14:00-15:30 

Conferência 4 – “O planeamento e de 
proteção integrada das fronteiras” 

PhD Ricardo 

Assis Fayal 

ESG     

(Brasil) 

Bloco II – Perspetiva dos Colégios de Defesa na utilização das Forças Armadas na 

vigilância em áreas de fronteira 

28 de março 

(3ª feira) 
14:00-15:30 

Conferência 5 – “A Guarda Civil 
espanhola na vigilância e defesa das 
áreas de fronteira” 

Cor (Guardia 

Civil) José 

Angel 

Astillero 

CESEDEN 

(Espanha) 

29 de março 

(4ª feira) 

 

 

 

14:00-15:30 
Conferência 6 – “Contribuição das 
Forças Armadas espanholas na vigilância 
e defesa das áreas de fronteira” 

TCor Antonio 

Manuel 

Monge 

Pereira 

CESEDEN 

(Espanha) 



XI Seminário da Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americanos 

“Emprego das Forças Armadas na vigilância de áreas de fronteira: perspetiva dos 

Colégios de Defesa Iberoamericanos” 

 

7   /   7 

Data 2023 
Horário 
(GMT) 

Tema Responsável 

30 de março 

(5ª feira) 

 

14:00-15:30 

Conferência 7 – “Utilização das Forças 
Armadas na vigilância em áreas de 
fronteira: o caso do Brasil na ‘Operação 
Acolhida’” 

PhD Gustavo 

Simões     

ESG     

(Brasil) 

04 de abril 

(3ª feira) 

 

 

14:00-15:30 

Conferência 8 – “Utilização das Forças 
Armadas na vigilância em áreas de 
fronteira: A perspetiva do Chile” 

 

Doctor 

Guillermo 

Bravo 

Acevedo 

ANEPE  

(Chile) 

05 de abril       

(4ª feira) 
14:00-15:30 

Conferência 9 – “Utilização das Forças 
Armadas na vigilância em áreas de 
fronteira: A perspetiva do Uruguai” 

 

Coronel Mag. 
Alfonso Fijo 

CALEN 

(Uruguay)  

06 de abril       

(5ª feira) 

 

 

 

14:00-15:30 

Conferência 10 – “Utilização das Forças 
Armadas na vigilância em áreas de 
fronteira: A perspetiva de El Salvador” 

Doctor Juan 
Ricardo 

Gómez Hecht 
CAEE          

(El Salvador) 

06 de abril       

(5ª feira) 
15:30-16:45 

Encerramento do Seminário – Palavras 

dos Diretores dos Colégios organizadores 

do Seminário 

Organizadores 

e 

Participantes 

 

As sessões terão início às 15h00 de Espanha (14h00 de Portugal/GMT) 

 

 

 

 

 
Jorge Luís Leão da Costa Campos – Coronel de Infantaria 

Assessor da Direção do Instituto da Defesa Nacional 

Coordenador Académico da ACDIA no IDN 


