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1. A Fundaçâo da Casa Carvalho Cerqueira
O mundo mudou e a ação cinética militar mudou também, através das novas
tecnologias e da globalização. As novas ameaças desenvolvem-se no espaço cibemético,
na robótica, na eletrónica e são altamente sofisticadas. Cada vez mais, os conflitos têm

uma variante material e não material proeminente, revelando características híbridas na
sua forma. Há tambem a considerar, nos novos modelos de Segurança e Defesa

uma componente de prontidão Civil-Militar entendida como

(S&D),

a única solução de

compensar as rulaerabilidades virtuais atmvés dos novos conceitos de "Resiliência",

-

o elemento chave da defesa coletiva europeia. Os media sociais conjuntamente com as
redes sociais têm igualmente contribuído para o emergir de novas tensões intemacionais

aÍalisadas em detalhe nos estudos académicos. Consequentemente, há hoje uma visão
holística do conhecimento militar com vista ao bom sucesso operacional, tanto das
nossas Forças Armadas como dos aliados de Portugal.

As conquistas académicas das ciências militares (defence science / war studies)

-

recorrentemente postas

à prova em cenários bélicos de

grande intersidade

conflitualidade desenvolvem-se e adaptam-se às novas tecnologias em

e

panoramas

cada vez mais complexos e desafiantes. Igualmente é importante afirmar que as técnicas

resultantes da investigação científica militar, têm sido, por sua vez, utilizadas nos meios

civis como contributo para o desenvoivimento técnico-científico da humanidade,
quando nâo utilizadas de forma pemiciosa.

A

Fundação da Casa Carvalho Cerqueira

foi criada em 2017 para ajudar

nos

novos desafios da S&D de Portugal, da Comunidade Europeia, da OTAN,4.,trATO e da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Tem como fim fomentar

o

desenvolvimento do ensino

e da investigação

científica, através da concessão de bolsas de estudo nos estabelecimentos de ensino
superior, nomeadamente no Instituto Universitrírio Militar, na Academia Militar, na
Escola Naval e na Academia da Força Aérea. É também seu objetivo publicar obras

relevantes para

Universitrário

o

estudo das ciências, promover

Militar e as instituições

a

cooperação entre

o

Instituto

congéneres estrangeiras, dir.ulgando o

conhecimento científrco (defence science / war studies) produzido em Portugal.
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Síntese do realizado no ano

de20l7

Devido ao curto período havido entre o recoúecimento da Fundação CCC por
parte do Conselho de Ministros em 31 de Outubro e o dia de encerramento de contas a

21 de Dezembro de 2017, as actividades da Fundação CCC para este ano não

são

extensas. Resumem-se às iniciativas relacionadas com a criação e início de funções
desta.

O ano de 2017 frcou marcado principalmente pelas seguintes iniciativas

e

concretizações:

l. Constituição da Fundação outorgada

através de escritura no

CaÍório Notarial de

Carlos Manuel da Silva Almeida na Avenida Defensores de Chaves n.o 51-B em
9 de Maio de 2017;

Submissão

do pedido de recoúecimento da Fundação à Presidência do

Conselho de Ministros a 1 1 de Maio de 2017;
.t-

Retificação dos estatutos da Fundação a pedido da Presidência do Conselho de

Ministros, feito através de escritura no Cartório Notarial de Cmlos Manuel da
Silva Almeida na Avenida Defensores de Chaves n.'51-B em 5 de Setembro de

2017;
4.

Reconhecimento

oficial da Fundação aüavés de Despacho assinado

Ministra da Presidência

e da

pela

Modemização Administrativq aDr.u Maria Manuel

de Lemos Leitão Marques, em nome do Ex.mo Sr. Primeiro Ministro em 31 de

Outubro de 2017. O reconhecimento foi publicado no Diario da República,
série, n." 223, de 20 de Novembro sob o
5.

II

nímerc 997412017;

Início de actividade junto das Finanças em 11 de Dezembro de 2017 e registo na
Segurança Social no dia seguinte, a 12 de Dezembro.

6.

Aceitação da candidatura a membro do Centro Português de Fundações por parte
da Administração deste no dia 13 de Dezembro de 2017

7.

.

Início de pedidos de orçamento a firmas de informática pam construção do site
da Fundação. Este projeto estendeu-se para o aÍIo de 2018.

Pâgina 4 de 4

