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 NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 
13 de outubro de 2022 

 
 
 

Propostas de investigação sobre o Ártico e o Atlântico Sul  
premiadas pelo FLAD Atlantic Security Award 

 
 
A segunda edição do FLAD Atlantic Security Award distinguiu duas novas propostas de 

investigação sobre temas da Segurança e Defesa no Atlântico. 

 

Na edição de 2022, o comité de seleção escolheu o projeto de Andreas Østhagen, relativo à 

Segurança no Ártico e no Atlântico Norte, e o projeto de Murilo Gomes da Costa, com o tema 

dedicado à Cooperação de Defesa no Atlântico Sul.  

 

Cada projeto será financiado com 20 mil euros para apoiar o seu desenvolvimento ao longo 

de 2023, sob orientação das três instituições parceiras neste prémio: o Centro do Atlântico, a 

FLAD – Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e o Instituto da Defesa Nacional.  

 

A apresentação pública destes projetos ocorrerá no dia 19 de outubro, no IV Seminário do 

Centro do Atlântico, que terá lugar no Instituto da Defesa Nacional e online, na plataforma 

https://ivseminar.atlantic-centre.org/  

 

Andreas Østhagen, natural da Noruega, é doutorado em Relações Internacionais e é 

atualmente investigador sénior no Fridtjof Nansen Institute. É ainda conselheiro no High North 

Center da Nord University (em Bodø) e professor Associado no Oslo New College.  

 

Murilo Costa Gomes, natural do Brasil, é doutorado em Ciência Política e é investigador 

associado do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de 
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Janeiro. A sua investigação centra-se em matérias relacionadas com a cooperação 

internacional e política externa e de defesa.  

 

 

 

O 

Centro do Atlântico é uma iniciativa do Governo português, desenvolvida pelo Ministério da 

Defesa Nacional, dedicada à promoção da segurança e da cooperação no Atlântico e que está 

aberta à participação de todos os Estados e organizações multilaterais desta região. As suas 

atividades centram-se no diálogo político, na investigação científica e na capacitação no 

domínio da defesa.  

 

A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento é uma fundação portuguesa privada, 

criada em 1985, que promove o desenvolvimento de Portugal através da relação com os 

Estados Unidos da América. A FLAD cria oportunidades de carácter científico, académico, 

social e artístico, aproximando pessoas e instituições dos dois lados do Atlântico. 

 

O Instituto da Defesa Nacional tem como missão principal o apoio à formulação do 

pensamento estratégico nacional, assegurando o estudo, a investigação, o debate e a 

divulgação das questões de segurança e defesa. O IDN integra o Ministério da Defesa Nacional 

desde 1982, dispondo de autonomia científica, pedagógica e administrativa. 

 

Lisboa, 13 de outubro de 2022 

 


