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Cumprindo um dos compromissos do programa para este biénio da AFCEA Portugal, damos início às 
Newsletters mensais. 

Para se manterem a par do desenvolvimento tecnológico na área da defesa os associados da AFCEA já recebem 
regularmente a excelente revista SIGNAL, que filtra a seleciona o que de mais relevante se faz nesta área. 

Para se manterem a par das atividades da AFCEA Internacional os associados também recebem a “AFCEA 
Weekly Digest”, com anúncios de webinars, conferências e outras atividades realizadas a nível mundial. 

Mas fazia falta algo para nos manter todos informados sobre o que se passa “neste jardim à beira-mar 
plantado”, onde vivemos, onde trabalhamos, e que tanto amamos. Surgiu assim a ideia de começar a enviar 
mensalmente uma newsletter, que de uma forma rápida e simples nos mantenha a todos a par do que se vai 
fazendo em Portugal. Para poupar tempo, a Newsletter tem um índice com as “letras grandes”, que todos 
poderão ver de relance para saber o que se passa. Para os mais curiosos há então a notícia propriamente dita, 
que muitas vezes remeterá para um dos sites da AFCEA. 

Esperamos que a newsletter seja do vosso agrado, e todos os feedbacks e indicações de notícias a incluir são 
bem-vindas. 

O Presidente da Direção da AFCEA Portugal 
Prof. Dr. Victor Lobo 

 
 
 
 

A AFCEA está a organizar, em conjunto com vários outros parceiros, um seminário sobre o Fundo Europeu de 
Defesa (FED) e as prioridades nacionais. Esperamos que este seminário possa servir para ajudar a esclarecer 
dúvidas sobre oportunidades e prioridades, ajudando empresas, universidades, e centros de investigação a 
envolverem-se em projetos deste programa. O evento está planeado para o início de março, e brevemente 
indicaremos a data final e programa. 

 
 
 

Realizou-se nos dias 14 e 15 de setembro de 2021 , em 
Bruxelas,  o TechNet International #New 2021, organizado pela AFCEA 
Europe. Este foi o primeiro evento,  
de empresas, desde o inicio da pandemia e das restrições impostas pelo 
Covid-19, tendo sido realizada no formato híbrido, com participantes 
presenciais e on-line. 
Esta conferência apresentou a mais recentes tecnologias e soluções numa 
ampla gama de áreas relacionadas com as TI de interesse para a 
comunidade de defesa e de segurança pública.  Na abertura do evento, 
teve como orador o Almirante Joachim Ruhle, Chefe do Estado-Maior 

do NATO Supreme HQ Europe que falou sobre a "NATO´s Emerging and Disruptive Technology Approach”. 
O programa e toda a informação desta conferência internacional pode ser encontrada no site da AFCEA Europe: 
https://eu.eventscloud.com/website/3712/ 
Participaram neste evento o Contra-Almirante Carlos Rodolfo, AFCEA Regional Vice President (RVP) para a 
Região Atlântica, bem como o Professor Doutor Victor Lobo, que assumirá no dia 6 de outubro as funções de 
Presidente da Direção do Capítulo Português. 

TecNet Europe 

Bem-vindos à Newsletter da AFCEA-PORTUGAL 

Seminário coorganizado pela AFCEA sobre o Fundo Europeu de Defesa 



 

 
 

A partir de 1 de janeiro deste ano, e pela primeira vez na sua já longa história, a AFCEA 
INTERNACIONAL passou a ser presidida por uma mulher. A diversificação de género 
tem sido uma prioridade na AFCEA, quer a nível internacional quer a nível nacional. 
A nova Presidente e CEO da AFCEA Internacional é a Tenente-General (Ref.) Susan 
Lawrence que rende no cargo o Tenente-General (Ref.) Robert Shea. Após uma 
brilhante carreira no Exército americano, com várias comissões quase sempre ligadas 
às tecnologias de informação e terminando como CIO do Exército, foi diretora da 
Accenture Federal Services, prestando serviços de consultoria a organismos federais 
no âmbito da transformação digital. A TGEN Susan Lawrence é licenciada em 
Psicologia pela Universidade de Campell, Mestre em Gestão de Sistemas de 
Informação pela Universidade da Georgia, e Doutora Honoris Causa em Ciências pela 

Universidade Estadual do Dakota pela sua contribuição para a Transformação Digital no Exército americano. Na 
sua mensagem de despedida, o LtGen Robert Shea solicitou o apoio à difícil e desafiante tarefa da TGEN Susan 
Lawrence em fazer crescer, rejuvenescer e diversificar o número de membros da AFCEA Internacional. 

 

 

P: Quem é Lídia Santiago?  

R: Sou licenciada pelo IST em Engenharia Química, Mestre e Especialista em 
Engenharia Alimentar. Exerci atividade docente em Engenharia por 42 anos e 
também fui empresária. Em termos associativos sou membro da Câmara de 
Comércio Portugal - Guiné-Bissau, membro da International Network Women 
Engineers and Scientists (INWES), criei o Grupo das Ingenieras Luso Hispânicas, 
sou VP da Ordem dos Engenheiros (OE) e sou membro AFCEA, a convite do CA 
Carlos Rodolfo, desde 2016.  

P: Porquê VP da AFCEA? 

R: Há uma forte ligação entre a engenharia e a AFCEA. Desde 2016, para além 
de frequentar os eventos AFCEA, fui mentora do Protocolo OE-AFCEA e em 
2018 organizei o evento internacional do Dia Internacional da Mulher, INWES 
em Lisboa, apoiado pela OE, AFCEA, FIPA e Fundação AIP. 

P: Foi a primeira mulher VP da OE? 

R: Em 85 anos da Ordem dos Engenheiros, fui a segunda engenheira a ocupar 
o cargo de VP, no mandato que está a correr 2019-2022.  

P: Qual a importância de, pela primeira vez, termos uma mulher, Tenente-general do Exército americano 
como presidente da AFCEA? 

R: A diversificação de género tem sido uma prioridade na AFCEA e creio que a TGEN Susan Lawrence, com o 
brilhante currículo, vasta experiência e longa carreira marcada pelo pioneirismo, vai alargar e diferenciar mais 
ainda, a AFCEA.  

Veja-se o caso da Ordem dos Engenheiros que tem cerca de 80% de engenheiros, mas a minha presença como 
VP veio dar confiança e valor às engenheiras, que paulatinamente vão saindo do anonimato e cada vez mais 
vêm ocupando cargos de relevância. Hoje tenho uma vasta rede de engenheiras nacionais e internacionais, de 
todas as especialidades e com uma imensa vontade de assumir responsabilidades e de fazer acontecer.  

P: Neste momento, candidata-se de novo a Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros? 

R: Na Ordem dos Engenheiros, por Estatuto podemos fazer 2 mandatos e candidato-me a um segundo 
mandato, pois acredito que posso fazer parte da mudança disruptiva para uma OE do século XXI.  

Apoio o candidato a Bastonário, da Lista A, Engº F Almeida Santos, a pessoa que melhor conhece a OE e as 
necessidades dos membros, pois tem 25 anos de liderança em diversos cargos regionais e nacionais e sabe que 
só chegando a Bastonário, pode implementar a mudança necessária.  

Primeira mulher Presidente da AFCEA Internacional 

Entrevista com a Engª Lídia Santiago, Vice-Presidente da AFCEA e candidata a 
renovar o mandato como Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros 

 



 

O lema desta Candidatura é “Valorizar os Engenheiros, para Valorizar Portugal”.  Só valorizando os Engenheiros 
se pode ter uma boa Engenharia, pois os Engenheiros são o garante da segurança, da qualidade e do bem-
estar dos Portugueses. Veja-se durante a pandemia, se houve falta de água potável, redes de dados, 
eletricidade, tratamento esgotos, combustíveis, consumíveis, alimentos, evolução tecnológica nos hospitais e 
na vida diária dos Portugueses. A pandemia veio mostrar a transversalidade da engenharia e a necessidade 
premente de uma viragem para o século XXI num caminho de desmaterialização, de sustentabilidade, de 
digitalização, de segurança em várias áreas como a cibersegurança, da mobilidade urbana, da transição 
climática. Nesta viragem são necessários muitos engenheiros, assim como para executar o PRR. Porém, o 
Estado esmagou as empresas, não as deixando crescer nem ganhar competitividade internacional. As 
empresas não puderam pagar aos engenheiros, que se viram obrigados a emigrar. Neste momento, para 
executar o PRR há falta de engenheiros em Portugal e vão ser as empresas espanholas a realizar as empreitadas 
e a levar o lucro, que tão necessário seria por cá ficar, para investir nas empresas nacionais.  

Este é o desafio que temos pela frente, valorizar os engenheiros para ajudar a construir um Portugal moderno.  

Nota: As eleições dos corpos sociais da Ordem dos Engenheiros decorrem de 2 a 12 de fevereiro. 

 

 
Para incentivar as atividades de Ensino, Investigação, e Desenvolvimento na 
área das Tecnologias da Defesa, a AFCEA-Portugal, com o patrocínio de 
empresas do sector, promove prémios escolares para os melhores alunos de 
vários estabelecimentos de ensino. 
No passado dia 5 de novembro, e depois de um interregno forçado pela 
pandemia, recomeçaram as cerimónias de atribuição do prémio, desta feita na 
Escola Naval. A Escola Naval é uma das mais antigas instituições de ensino 
superior da área de Lisboa. Tem as suas origens na Aula do Cosmógrafo Mor 
(Séc.XVI), assumindo uma estrutura próxima da atual com a criação da 
Academia Real de Guarda-Marinhas em 1782, e reforma de 1845 onde recebeu 
o seu nome atual. 
Este ano o prémio, patrocinado pela empresa Warpcom, um dos líderes na 
integração tecnológica de soluções de ICT e transformação digital, foi atribuído 
ao Aspirante EN-AEL Caldeira Chaves, finalista do Mestrado Integrado em 

Engenharia Naval – Ramo de Armas e Eletrónica. 
 

 

É com muito pesar e consternação que se regista o falecimento do nosso associado 
Tenente-general Eduardo Mateus da Silva. 

O TGEN Mateus da Silva foi membro fundador da AFCEA Portugal, assumindo as 
funções de vice-presidente da mesa de Assembleia-Geral da Associação durante 24 
anos, de 1990 a 2014. 

Além disso, o TGEN Mateus da Silva foi fundador do Centro de Estudos EuroDefense-
Portugal e mentor de importantes iniciativas orientadas para a promoção da cultura de 
segurança e defesa merecendo-lhe especial atenção os desafios da ciência e das novas 
tecnologias assim como o desenvolvimento da economia da defesa. 

Ainda recentemente foi condecorado com a Ordem da Liberdade, Grau de Grande-Oficial, pelo Presidente da 
República, numa cerimónia realizada no Palácio de Belém, onde foram agraciados militares com uma 
participação direta no 25 de abril de 1974.  

Apresentamos à sua Família os mais sentidos pêsames. 

 

 

 

Entrega de prémio ao melhor aluno de Armas e Eletrónica na Escola Naval 

Visite o nosso site: www.afcea.pt e o Facebook: AFCEA Portugal 

CONTACTOS - AFCEA PORTUGAL 
    
 Morada: AIP, EC Junqueira 
                  Praça das Indústrias 
                  1300-307 Lisboa 

Mail:  secretariado@afcea.pt 

Falecimento do TGEN Eduardo Mateus da Silva 

http://www.afcea.pt/

