Porto, 9 e 10 de fevereiro
Dia 9

Tarde
14h00

Registo dos participantes

14h30

Mensagem de boas vindas
Professor Doutor Manuel Caldeira Cabral, Ministro da Economia
Dr. Raul Belens Jungmann Pinto, Ministro da Defesa do Brasil
Professor Doutor José Alberto Azeredo Lopes, Ministro da Defesa Nacional

15h00-15h30

Apresentações Institucionais - Ações Governamentais para o Fortalecimento das Indústrias de Defesa
do Brasil e de Portugal
Major-General Henrique Macedo - Subdiretor-Geral da DGRDN
Doutor Flávio Basílio - Secretário de Produtos de Defesa

15h30-17h30

Painel I: Perspectivas de Parcerias Comerciais e Desenvolvimento Conjunto
Tema: Representantes de Portugal e do Brasil discutem sobre as melhores estratégias e áreas para parcerias
e oportunidades de desenvolvimento conjunto, tomando como referência as melhores práticas e lições
aprendidas. Possibilidade de desenvolvimento de um produto binacional na área de defesa. Parcerias
industriais visando mercados externos onde cada país tenha inserção.

17h30
17h45-18h00
18h00-19h30

19h30

Assinatura da Carta de Intenção e Acordo de Cooperação da Catalogação
Foto de grupo
Pausa Para Café
Mesas Redondas Simultâneas: Identificando Oportunidades de Mercado
Objectivos principais:
1.
Participação da Base Industrial Brasileira na cadeia produtiva de Portugal
Identificação de nichos de mercado nos quais a indústria de defesa brasileira possa contribuir nas cadeias
globais de valor da indústria de defesa portuguesa.
2.
Identificação de oportunidades para promover Parcerias
Discutir sobre a visão de longo prazo para os projetos estratégicos de Portugal e do Brasil, possibilitando a
identificação de oportunidade de promover parcerias.
Jantar

Dia 10

Manhã
08h30

09h00-11h00

Receção dos participantes
Painel II Quadro de referência relativo à Importação e Exportação de produtos e serviços de
defesa
Tema: Portugal apresenta o quadro legal do procurement, assim como as regras sobre o controle de
importação e exportação aplicáveis à indústria militar brasileira e aos seus parceiros. A discussão
incluirá a legislação da União Europeia. O Brasil apresenta o seu processo de controle de exportação
(PNEMEM). Definição dos limites de transferência de tecnologia. Sistema de Exportação de Produtos de
Defesa.

11h00-11h30

Pausa para Café

11h30-12h30

Painel III Certificação de Produtos de Defesa e Reconhecimento Mútuo
Tema: Apresentações dos dois países sobre os sistemas de certificação de produtos de defesa, com
espaço para debates com as empresas. Do lado brasileiro existirá uma explanação sobre a certificação
de produtos de defesa. Do lado português haverá uma clarificação sobre o sistema de avaliação de
conformidade da UE e possibilidades de celebração de acordo de reconhecimento mútuo.

12h45

Dia 10

Almoço

Tarde
14h30

Visitas Institucionais a Empresas de Defesa de Portugal

17h30

Encerramento do Evento

