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Mais uma newsletter da AFCEA Portugal. Esperamos que ela seja do vosso agrado e relembramos que todos os 
feedbacks e indicações de notícias a incluir em próximas newsletters, são bem-vindas. 

O Presidente da Direção da AFCEA Portugal 
Professor Doutor Victor Lobo 
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 Atividades e Eventos com a participação da AFCEA 

o Conferência sobre o Fundo Europeu de Defesa (FED) 
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o Seminário Internacional “Military Intelligence: the future role in 21st century” 

o Conferência “Industry Day Defesa e Segurança, Portugal – Reino Unido” 
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No dia 26 de abril de 2022, o Chefe do Estado-Maior da 
Força Aérea, General João Cartaxo Alves, recebeu uma 
delegação da AFCEA Portugal, constituída pelo 
Presidente da Direção Professor Doutor Victor Sousa 
Lobo, pelo Vice-presidente Professor Doutor José 
Borges, e pela Diretora-adjunta para ligação à Força 
Aérea, Brigadeiro-General Ana Baltazar. 

Durante a apresentação de cumprimentos, o Presidente 
da Direção, agradeceu a disponibilidade do General 
Cartaxo Alves para receber a Associação, bem como 
todo o apoio prestado pela Força Aérea às atividades da 
AFCEA Portugal. Na oportunidade, aproveitou ainda 
para explicitar as linhas de ação prioritárias, os objetivos 
e as iniciativas previstas para o ano de 2022. 

O General Cartaxo Alves, por sua vez, reconheceu muito generosamente o trabalho desenvolvido pela Associação no 
sector das comunicações, da eletrónica e dos sistemas de informação, reafirmando o apoio e a colaboração da Força Aérea 
às iniciativas da AFCEA Portugal. Manifestou também o interesse em que a AFCEA desenvolvesse atividades na área do 
Espaço, que é de vital importância para a atuação da Força Aérea Portuguesa no futuro. O excelente ambiente de 
camaradagem e cooperação demonstrado neste encontro antevê uma colaboração cada vez mais estreita entre a Força 
Aérea Portuguesa e a AFCEA, ao serviço dos interesses nacionais. 
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No dia 18 de maio de 2022, integrada no TechNet 
International, que teve lugar em Bruxelas, realizou-se a 
cerimónia da entrega do Prémio General James Rockwell - 
Afcean of the Year 2022, atribuído pela AFCEA 
International, ao Contra-Almirante (ref) Mário do Carmo 
Durão, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 

AFCEA Portugal. 

O Prémio General James Rockwell - Afcean of the Year, 
sendo o mais importante prémio atribuído anualmente pela 
Associação, distingue, entre os membros com maior 
responsabilidade nos diversos Capítulos em todo o mundo, 
aquele que mais contribuiu para atingir os objetivos da 
AFCEA Internacional na área do CRS4I. 

A cerimónia foi presidida pela Lieutenant General 
(USArmy) Susan Lawrence, Presidente e CEO da AFCEA 
International, estando presente o Major General Erich 
Staudacher, General Manager da AFCEA Europa.  

No discurso que proferiu, Lt. Gen. Susan Lawrence 
recordou a carreira do Contra-Almirante Mário Durão ao 

serviço da AFCEA Portugal e os principais factos que 
determinaram a atribuição desta honrosa distinção.  

Em resposta, o CAlm Mário Durão agradeceu o prémio, 
salientando que sendo o trabalho no Capítulo Portugal 
fundamentalmente um trabalho de equipa, a distinção 
deveria ser entendida como o reconhecimento do trabalho 
de toda a Direção.  

Referindo as dificuldades para a gestão dos Capítulos, 
como consequência da situação pandémica vivida nos dois 
últimos anos, fez notar a importância deste reconhecimento 
por parte da AFCEA Internacional como um forte 
incentivo e uma motivação extra para vencer as 
dificuldades. 

 
 
 

 Assembleia Geral da AFCEA Portugal 
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Realizou-se no dia 7 de abril de 2022 a Assembleia-Geral da AFCEA Portugal, que teve lugar no auditório Luis Morales 
da Associação Industrial Portuguesa (AIP), presidida pelo Contra-Almirante (Ref.) Mário do Carmo Durão e com a 

presença dos vice-presidentes Coronel (Res.) António 
Salvado e pela Engenheira Maria Luísa Teixeira e do 
Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Gonçalo Camolino. 

A Ordem de Trabalhos foi a seguinte: 

1. Apresentação do Relatório de Atividades da Direção 
relativo ao exercício de 2021.  

2. Apresentação do Relatório de Gestão e Contas e do 
Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 
2021. 

3. Aprovação do Relatório de Gestão e Contas do ano de 
2021. 

4. Outros assuntos. 

Aberta a sessão pelo CALM Mário Durão, o Presidente 
da Direção, Professor Doutor Victor Lobo, fez uma breve 

introdução da situação da pandemia que atravessamos salientando as dificuldades em exercer o muito importante contato 
presencial e pessoal com os associados e parceiros nestas condições. 

A AFCEA Portugal, face a estes constrangimentos, continuou a 
ver todo o seu plano de atividades afetado e muitas das suas 
atividades foram adiadas ou mesmo canceladas. A AFCEA, 
durante o ano de 2021, tentou continuar a dar respostas efetivas 
face a esta situação, nomeadamente transformando algumas das 
suas conferências em regime presencial para virtual. De referir, 
também, que a AFCEA em todo o ano de 2021, tentou sempre dar 
resposta aos seus associados, mantendo os seus serviços 
administrativos operacionais em regime presencial ou virtual 
quando exigido. 

O presidente da Direção, Professor Doutor Victor Lobo, 
apresentou em seguida o relatório de atividades da AFCEA 
Portugal, passando, de seguida, a palavra ao Diretor Financeiro, 
Major Hélio Fernandes que apresentou o relatório de Gestão e 

Contas da AFCEA Portugal de 2021, em detalhe. 

Após a apresentação do relatório o Dr. Gonçalo Camolino, Presidente do Conselho Fiscal, leu o parecer do Conselho 
Fiscal relativo às contas de 2021, salientando a solidez financeira da Associação, dando o parecer favorável desse 
Conselho Fiscal. 

Os Relatório de Atividades da Direção e de Gestão e Contas referentes ao ano de 2021 foram aprovados por Unanimidade.  

O CALM Carlos Rodolfo referiu que se irá realizar em 2022 um Encontro dos Clubes de Estudantes, tendo o Presidente 
da AFCEA sublinhado a importância dos Clubes de Estudantes e a necessidade de reforçar o seu funcionamento na 
realização destes Encontros e que a AFCEA está empenhada nesse objetivo. 

Por fim, foi aprovada, por Unanimidade e Aclamação, uma proposta de louvor à Direção e ao Secretariado, apresentada 
pelo Professor Doutor João Rucha Pereira, pelo seu desempenho e dedicação durante um ano muito difícil, pela qualidade 
das atividades desenvolvidas pela associação e pelos bons resultados apresentados em 2021. 

A encerrar os trabalhos, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, agradeceu a presença de todos, salientando o 
excelente trabalho da Direção e a participação das empresas, instituições e associados no sucesso da AFCEA Portugal, 
neste momento difícil em pandemia. 

 
 

 
Entrega do prémio de melhor aluno Curso de Ciências Militares Aeronáuticas, 
especialidade de Engenharia Eletrotécnica, da Academia de Força Aérea - AFA 



 
AFCEA Portugal – Newsletter nº 3 – maio de 2022 

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. 

O Presidente da Direção da AFCEA Portugal, Professor Doutor 
Victor Sousa Lobo, o Vice-Presidente da Direção Professor Doutor 
José Borges, a Diretora-adjunta para ligação à Força Aérea 
Brigadeiro-General Ana Baltazar, o representante da empresa 
Fortinet, Engºs João Manso e Russel Harley e da empresa redShift, 
Engº Rui Pinho, na Academia da Força Aérea, entregaram o prémio 
AFCEA Portugal à Alferes Engenheira Eletrotécnica Sara 

Alexandra Rodrigues, melhor aluna finalista do Curso de Ciências Militares Aeronáuticas, especialidade de Engenharia 
Eletrotécnica, em 2019 e ao Alferes Engenheiro Eletrotécnico Tiago Manuel Silva Diegues melhor aluno finalista do 
Curso de Ciências Militares Aeronáuticas, especialidade de Engenharia Eletrotécnica, em 2020.  

Os prémios foram entregues no dia 16 de maio de 2022, numa singela cerimónia presidida pelo Exmo. Senhor 
Comandante da Academia da Força Aérea, Major-General Rui Freitas.  

Importa esclarecer que o adiamento da entrega dos prémios se deveu aos constrangimentos decorrentes da pandemia. 

 
 
 
 
 

Realizou-se no dia 5 de abril de 2022 na Academia 
Militar – Aquartelamento da Amadora e online via 
canais digitais institucionais, a Conferência “Fundo 
Europeu de Defesa: desafios e oportunidades”, 
aberta à comunidade de entidades com interesses nas 
áreas da Defesa em termos de Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação (IDI) e atividade 

industrial. 

Esta conferência foi o primeiro evento presencial organizado pela AFCEA Portugal no pós-pandemia e teve a 
participação das seguintes entidades: AED Portugal – Aeronautics, Space and Defense Cluster, Agência Nacional de 
Inovação (ANI), Centro de Investigação Militar do Instituto Universitário Militar (CIDIUM), Centro de Investigação 
Naval (CINAV), Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar (CINAMIL), Centro de 
Investigação da Academia da Força Aérea (CIAFA), Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), 
EuroDefense Portugal e idD 
Portugal Defence. 

O evento teve uma grande 
participação e suscitou um elevado interesse entre as 
diversas comunidades envolvidas, Forças Armadas, Indústria e Academia, e foi um espaço de debate que proporcionou 
um estreitar do conhecimento mútuo entre todos, que permitirá fortalecer a cooperação entre as diversas entidades 
nacionais, a fim de reforçar a edificação de capacidades pelo desenvolvimento de IDI customizada para as necessidades 
e requisitos específicos das Forças Armadas Portuguesas, que era o objetivo proposto. 

Nos diversos painéis foram apresentados casos de sucesso em programas de financiamento de âmbito civil e militar e 
foram identificadas oportunidades da IDI cooperativa e potencial de financiamento no contexto europeu, designadamente 
através do Fundo Europeu de Defesa (FED). 

Ficou patente a importância da cooperação e participação nacional nos programas europeus de financiamento para a IDI 
de Defesa, estimulando a diversificação das atividades e das fontes de financiamento para as entidades da Base 
Tecnológica e Industrial de Defesa, Sistema Científico e Tecnológico Nacional e Centros de Investigação Militar.  

Esta conferência contribui de forma muito consistente para a criação de uma dinâmica positiva em torno do FED no 
contexto nacional 
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Realizou-se, entre os dias 24 e 27 de maio de 2022, a 9ª edição dos AED Days 2022 que 
reuniu algumas das mais influentes figuras nacionais e internacionais dos setores da 
aeronáutica, espaço e defesa e que foram organizados pelo AED Cluster Portugal 
(AEDCP), em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras, e que teve o apoio da 
AFCEA Portugal. 

O AEDCP é o Cluster Português das Indústrias Aeronáuticas, Espaciais e de Defesa, e tem como missão “proporcionar 
um balcão único e um ponto de entrada em Portugal para os intervenientes nacionais e internacionais, promovendo um 
ambiente eficaz de hub e rede de clusters para a cooperação, crescimento e competitividade das comunidades industriais, 
científicas e tecnológicas portuguesas neste setor”. 

Este evento foi realizado num formato híbrido com uma conferência que decorreu fisicamente no Centro de Congressos 
do Taguspark (Oeiras) com transmissão em direto na plataforma do evento, no dia 24 de maio; vários workshops, no dia 
25 de maio, o Fórum de RH, no dia 26 de maio, e os diversos Expositores Virtuais, todos de forma 100% digital e eeuniões 
B2B, híbridas, com o primeiro dia a ser físico no Taguspark e os restantes dois dias a serem 100% digital, dias 25,26 e 
27 de maio. 

Os AED Days 2022 foram muito participados e nos seus vários painéis foram abordados e analisados os diversos desafios 
que, atualmente e no futuro, se colocam aos setores da Aeronáutica, do Espaço e da Defesa. 

 
 
 

Teve lugar nos dias 24 e 25 de maio de 2022 na Fortaleza de São Julião da Barra a Conferência 
Cyber PESCO Projetcts Conference - “The EU Cyber Resilience Challenge: a Joint 
PESCO Cooperative Approach”, organizado pela Cooperação Estruturada Permanente 
(PESCO),  sendo a AFCEA Portugal um dos partners, com o objetivo de “aumentar a 
resiliência no domínio cibernético, proporcionando à tomada de decisões acesso direto a um 
conjunto de inovação e experiência a partir do qual a UE possa recorrer em primeira mão, 

recursos de última geração”. 

Como referido pela organização, “O Grupo de Projetos Cyber PESCO 
visa desenvolver e usar conjuntamente as capacidades militares com 
melhor coordenação de esforços e mais colaboração, em um domínio 
onde os ecossistemas privados mantêm uma liderança, ao mesmo 
tempo em que reúne as forças combinadas do financiamento público e 
privado. A ciberresiliência e a preparação são tarefas importantes para 
as operações e missões da UE e da OTAN, em que a cibersegurança e 
a ciberdefesa estão intimamente ligadas, uma vez que abordam as 
mesmas ameaças, exigem aprendizagem ao longo da vida, seguem os 
mesmos princípios básicos e exigem medidas e procedimentos 
semelhantes”.  

Durante os dois dias da conferência foram abordados os diversos temas propostos, designadamente “desde a 
harmonização de requisitos até a entrega de capacidades operacionais; da pesquisa e inovação à transformação; da 
educação, formação e exercícios à manutenção e apoio às operações, reforçando a complementaridade dos esforços UE-
NATO no domínio da cibersegurança e da ciberdefesa”.  

Tratou-se de uma conferência muito oportuna e que permitiu que fossem 
equacionados, por uma audiência composta essencialmente por decisores 
políticos e militares, académicos e da indústria, altos funcionários 
provenientes dos Estados-Membros e de organizações internacionais, bem 
como outras partes interessadas, as linhas orientadoras para a edificação 
de um “ecossistema de empreendedorismo que reúna indústria, academia, 
centros científicos e tecnológicos focados em soluções inovadoras de 
dupla utilização.” 

O evento foi encerrado pelo Senhor Secretário de Estado da Defesa 
Nacional. Professor Doutor Marco Capitão Ferreira. 
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O Instituto Universitário Militar (IUM), através da sua Área 
de Ensino Específico do Exército (AEEEx), levou a cabo 
no passado dia 3 de maio no Auditório General Ivens 
Ferraz, o Seminário de Poder Militar Terrestre do Curso 
Avançado de Planeamento Militar Terrestre 2022 
designado “Military Intelligence: The Future Role in 21st 
century” 

A AFCEA Portugal esteve representada pelo Coordenador 
do Comité de Segurança, Professor Doutor João Rucha 
Pereira, que apresentou cumprimentos ao General António 
Martins Pereira, Comandante do daquele Instituto. 

 
 

 
No dia 12 de maio a idD Portugal Defence, em parceria com a ADS 
Group, entidade que representa mais de 1.100 empresas britânicas dos 
setores aeronáutico, defesa, segurança e espaço, e o apoio da Embaixada 
do Reino Unido em Lisboa, organizou a Conferência Internacional 
“Industry Day Defesa e Segurança, Portugal – Reino Unido”, na 
Fortaleza de S. Julião da Barra. 

Segundo os seus organizadores, “este evento juntou cerca de 30 empresas 
nacionais e britânicas, tendo decorrido mais de 40 encontros bilaterais com o propósito de explorar potenciais 
oportunidades de negócio, contribuindo-se deste modo para a integração de entidades portuguesas nas cadeias de 
fornecimento de empresas britânicas.”. 

A AFCEA Portugal esteve representada pelo Coordenador do Comité de Segurança, Professor Doutor João Rucha Pereira, 
que teve a oportunidade de explicar aos participantes a importância da AFCEA na ligação entre a Indústria de Defesa, as 
Forças Armadas e as Universidades, onde atribui prémios anuais aos melhores alunos, bem como a importância da revista 
SIGNAL e dos Clubes de Estudantes, tendo apresentado cumprimentos ao Senhor Doutor Chris Sainty, Embaixador do 
Reino Unido em Portugal e às entidades presentes no evento. 

 
 
 

A sociedade em geral está a viver uma profunda transformação digital. Essa transformação digital, materializa-se 
fundamentalmente na utilização das tecnologias digitais de uma forma inovadora, com grande destaque para a computação 
na nuvem, as redes sociais, a mobilidade, e o acesso a informação em tempo real que potencia a tomada de decisão 
atempada e mais fundamentada 

A revista SIGNAL uma publicação da AFCEA Internacional, tem uma periodicidade mensal e é distribuída pelos 
associados dos diversos Capítulos da AFCEA espalhados pelo 
mundo. 

Trata-se de uma revista com um grande pendor 
científico e tecnológico, que aborda os 
temas mais atuais das Tecnologias de 
Informação, designadamente as 
tecnologias de identificação biométrica e de 
impressão 3D, a exploração de sistemas 
geoespaciais, o emprego generalizado de sistemas não 
tripulados, de sistemas autónomos não-letais e de 
robótica, de armas não cinéticas ou o conceito de 
Internet das Coisas, bem como as tecnologias 
emergentes como a análise preditiva, o machine 
learning, o data mining, o pattern recognition, o 
cognitive computing, o additive manufacturing, as  beam technologies, 
as bio batteries ou a persistent intelligence, que são já hoje utilizadas em projetos e protótipos pelas 
forças armadas dos países mais desenvolvidos e terão certamente uma aplicação intensa nas operações militares do futuro. 

Leia a revista SIGNAL! Os associados da AFCEA Portugal têm ao seu dispor uma publicação que leva aos profissionais 
das Tecnologias de Informação os conhecimentos mais atuais sobre estas matérias. 
 

 

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

A revista SIGNAL 

Conferência “Industry Day Defesa e Segurança, Portugal – Reino Unido” 
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