
Apresentação da Associação de Diplomados Espanhóis  
em Segurança e Defesa (ADESyD) 

 
 

   “A segurança é hoje responsabilidade de todos” 
Estratégia Espanhola de Segurança 

 
“Uma defesa eficaz exige a participação cidadã, única fórmula para lhe 

outorgar continuidade e profundidade às políticas” 
Diretriz de Defesa Nacional 1/2012 – Espanha 

 
DEFINIÇÃO  
 
ADESyD é uma Associação de Diplomados Espanhóis em Segurança e Defesa, sem  
finalidade de lucro, de caráter plural, interpartidário e inclusiva, que se fundamenta 
em valores de liberdade, igualdade, tolerância, cooperação, respeito e ajuda. 
 
Entende-se por diplomados Espanhóis em Segurança e Defesa as pessoas que tenham 
cursado estudos universitários de pós-graduação e obtiveram um Diploma 
Universitário, de Mestrado ou de Doutorado em matérias relacionadas com Segurança 
e Defesa.  
 
FINALIDADE 
 
ADESyD tem por objetivo prioritário contribuir para a difusão das questões de 
Segurança e Defesa na sociedade espanhola, em seus âmbitos estatal, autonômico e 
local, fomentando a participação social, o intercambio de experiências e a promoção 
destes assuntos nos organismos e redes internacionais que contribuem para tal fim. 
 
ADESyD está aberta às iniciativas destinadas a impulsionar o enfoque integral1 da 
Segurança. 
 
ADESyD pretende ser declarada Associação de “utilidade pública”, como estipulado 
por Lei2.  
 
COMPOSIÇÃO  
 
ADESyD é uma rede composta por cidadãos  que participam dos setores acadêmico, 
diplomático, político, jurídico, empresarial, meio ambiental, inteligência, das Forças 
Armadas e Forças e Corpos de Segurança do Estado, da Administração Pública, bem 

                                                           
1 O enfoque integral da segurança se fundamenta na necessidade de utilizar uma ampla combinação de meios de 

diferente natureza (políticos, diplomáticos, militares, humanitários…), ancorados por diversos atores internacionais 
(OOII, Estados, ONG e atores civis, entre outros) para afrontar aos desafios de segurança e defesa, fomentando ao 
mesmo tempo a cooperação e coordenação em esforços comuns. 
 
2
 Segundo a Lei Orgânica 1/2002 de 22 de março, reguladora do Direito de Associação (art. 32 a 36). 
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como dos campos científico-tecnológico e patrimonial da Defesa ou relacionado a ela, 
dos meios de comunicação e das organizações não governamentais. 
 
OBJETIVOS 
 

- Potencializar a participação de membros da Associação nos assuntos 
relacionados com Segurança e Defesa, tanto a nível nacional quanto 
internacional. 
 

- Informar as atividades aos membros da Associação e a outras de interesse 
público, mediante correio eletrônico (informacion@adesyd.es), página web 
(www.adesyd.es)  e redes sociais (@ADESYD2011, @SWIIS2011). 
 

- Participar com outras instituições, organizações e associações, tanto nacionais3 
quanto internacionais4, em atividades de interesse comum.  

 
- Apresentar iniciativas relacionadas com a aplicação transversal da perspectiva 

de gênero em fomento à paz e à segurança5.  
 

- Orientar os jovens associados da ADESyD sobre atividades de formação 
(estágios) e outras oportunidades profissionais. 
 

                                                           
3
 ADESyD manifesta sua vontade de colaborar com o Instituto Espanhol de Estudos Estratégicos (IEEE), o Centro 

Superior de Estudos da Defesa Nacional (CESEDEN), a Associação Atlântica Espanhola (AAE), a Associação de 
Diplomados em Altos Estudos da Defesa (ADALEDE), Eurodefence-Espanha, o Real Instituto Elcano, CIDOB-IBEI, 
Centro de Análises de Segurança (CEAS-MADOC), FRIDE, Fundação Alternativas, CITpax, Grupo de Estudos 
Estratégicos (GEES), Comitê da Cruz Roja Espanhola, , Fundação Ibero América – Europa, Movimento pela Paz, 
Desarmamento e Liberdade (MPDL), Helsinque-Espanha, Clube de Madrid, VIA-Círculo Jefferson, Fundação Cultura 
de Paz, Coordenadora de Organizações não Governamentais de Desenvolvimento (CONGDE), Foro da Nova 
Economia, CEOE (Comissão de Relações Internacionais), Sindicatos, Partidos Políticos e Fundações associadas, 
Universidades e Centros de Educação Secundaria. 
 
4
 Em particular, com Civisme, Défense, Armée, Nation (CiDAN), Association for Defense and Security Policies (GfW, 

em suas siglas em alemão), Klingenthal network, World Security Network, European Council on Foreign Relations 
(ECFR), Secretaria Geral Ibero-americana, London School of Economics (LSE), Center for Hemispheric and Defense 
Studies (CHDS)-National Defense University, Fundação do Colégio Interamericano de Defesa, Council on Foreign 
Relations (CFR), Rede de Segurança e Defesa de América Latina (RESDAL), Departamento de Assuntos Internacionais 
da Organização de Estados Americanos (OEA), Divisão de Diplomacia pública da OTAN, Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Foro das Nações Unidas da Sociedade Civil e o World Forum of 
Civil Society Network. 

 
5 ADESyD pretende contribuir para o desenvolvimento do Objetivo 6 do Plano de Ação Nacional sobre a aplicação 

da Resolução 1325 (2000) sobre Mulheres, Paz e Segurança da ONU, a saber: Fomentar a participação da sociedade 
civil espanhola em relação com a resolução 1325. Recomendações: B.4 y B.5. De igual maneira, deseja contribuir 
para a criação do Comitê Nacional de UN Women y do Capítulo espanhol (Chapter) da rede internacional Women in 
International Security (WIIS), que se denomina Spanish Women in International Security (SWIIS) swiis@adesyd.es ,  
cujo logo é: 

 

mailto:informacion@adesyd.es
http://www.adesyd.es/
mailto:swiis@adesyd.es
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- Organizar atividades acadêmicas em centros civis e militares direcionadas à 
promoção da cultura de Segurança e Defesa.  

 
 
FINANCIAMENTO  
 
O financiamento da ADESyD será realizado através da colaboração público-privada na 
promoção de seus interesses, bem como das cotas de seus sócios (Ficha de Inscrição). 
 
 
LOGO6 
 
ADESyD possui como logo: 
 

 
LEMA  
 
“Se queres paz e segurança, defenda-las” 
 
“Si vis pacem et securitatem, defende”  
 

 
ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO  
 
Conselho de Honra 

 
Junta Diretiva  

- Presidente 
- Primeiro Vice-presidente e Segundo Vice-presidente  
- Secretário 
- Tesoureiro 
- Vogais  

 
Assembléia Geral (Associados) 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Agradecimento ao Sr. José Grandal, desenhista gráfico, por sua colaboração desinteressada no desenho dos logos 

da ADESyD y SWIIS. 
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SEDE SOCIAL 
 
O endereço da ADESyD é Calle Ferraz, 100 (entrada pelo Paseo de Carruajes) 28008, 
Madrid (Espanha), sede do Colégio Nacional de Doutores e Licenciados em Ciências 
Políticas e Sociologia. 
 
As atividades da ADESyD ocorrerão em sedes de instituições civis e militares.     
                                                           
              

                                       Junta Diretiva 
 
 
Presidenta 
 
Dra. María Angustias Caracuel Raya  
 
 
Primeira Vice presidenta   
 
Dña. Marina Cuní  i Palacio  
 
 
Segundo Vice presidente  
 
D. Alfredo Crespo Alcázar 
 
 
Secretário 
 
Dr. Ángel Linares Seirul-lo 

 
Tesoureiro 
 
D. Héctor Sanchís Merino 
 
 
Vogais  
 
Dña. Lourdes Albacete Carreño  

D. Óscar Jaime Jiménez 

Dña. Aránzazu Morales Rosado 

D. José María Olivo Lucas 

Tcol. Jaime Luis Sánchez Mayorga  
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