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Como todos temos presente, mas que há que referir para que fique 

registado, 2020 foi o ano da pandemia do coronavírus, 

manifestamente um ano de excepção; evento totalmente imprevisto, 

com enorme impacto negativo na saúde pública por todo o mundo e 

na economia internacional, que determinou substanciais alterações 

na vida das pessoas no plano pessoal, saúde e rendimentos, e 

também enquanto sociedade organizada. 

Assim se entenderá porque a actividade desenvolvida pela 

Associação esteve muito aquém do que pretendíamos. 

Efectivamente, não pudemos organizar encontros, visitas, almoços, 

quer porque seria ilegal em boa parte do ano transacto, quer porque 

o estado de espírito de cada um de nós não seria o mais disponível 

para tanto quando as preocupações eram prioritariamente outras. 

Não obstante, apesar das circunstâncias condicionantes, algo foi 

feito: 

- dia 8 de Janeiro: lanche de Ano Novo; 

- dia 30 de Janeiro: Assembleia Geral Eleitoral;  

- dia 7 de Outubro: Conferência/Webinar com Secretária de Estado 

da Administração Interna Patrícia Gaspar, com o tema “Gestão de 

Crises e Planeamento Civil de Emergência”; 

- dia 4 de Novembro: Conferência/Webinar com o tema “Debate 

Desinformação, Manipulação Eleitoral, Cibersegurança na 

Sociedade Atual”; 

- dia 26 de Novembro: Assembleia Geral Ordinária para deliberação 

sobre o Relatório de Gestão, as Contas do Exercício de 2019 e o 

Parecer do Conselho Fiscal e movimentação de associados; 

- Publicação da Revista “Cidadania e Defesa” nº. 61; 



 

- Foram difundidos 4 números da Folha Informativa. 

- O número de associados passou de 411 para 414 em 31 Dezembro. 

Um ano assim, atípico, teve necessariamente os correspondentes 

efeitos nas contas que apresentamos em anexo, e de que se destaca 

a quebra de receitas provenientes das quotizações dos associados. 

Importa ainda dizer que só o empenho de muitos associados e dos 

membros dos órgãos sociais permitiu minorar as consequências do 

contexto vivido pela nossa associação.  

Por fim, uma nota de agradecimento é devida às Forças Armadas e 

às Forças de Segurança pelo muito que têm feito por Portugal nestes 

tempos tão extraordinários. Talvez agora muitos venham reconhecer 

a necessidade de as mantermos eficazes. E, uma vez mais, o nosso 

reconhecimento ao Exército pelo apoio que tem dado à AACDN. 

 

 

Lisboa,     de Março de 2021 

 

A Direção 
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