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Após o período de férias em que a atividade da AFCEA Portugal, como, em geral, a de todas as organizações, 
foi menos intensa, retomamos o contato com os nossos associados através de mais uma newsletter na 
qual damos conta dos eventos efetuados bem como das atividades previstas para um futuro próximo. 

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 

 
 

 
• Conferência I&D na Defesa e VI Encontro Anual de Estudantes da AFCEA em Portugal 
• Entrega de diploma e medalha ao ex-Presidente do Clube de Estudantes AFCEA de Almada 

(Escola Naval) 
• Atividades e Eventos com a participação da AFCEA 

o Apresentação das Provas de Aptidão Profissional (PAP) dos cursos de Sargentos Eletrotécnicos 
da Marinha  

• Outros Eventos 
o Internacional Sysposium - Cyber and Disruptive Technologies: PESCO and EDF Projects Common 

Approach 
• Atividades previstas realizar nos próximos meses 
 

 

 

Realiza-se no próximo dia 30 de setembro a “Conferência 
I&D na Defesa e VI Encontro dos Clubes de Estudantes da 
AFCEA em Portugal”, organizada pelo Instituto 
Universitário Militar (IUM) e pela AFCEA Portugal, com 
sessões presenciais no IUM e com transmissão à distância 
por videoconferência. 

Este evento pretende divulgar projetos e oportunidades 
de I&D na Defesa e promover a troca de informações 
entre investigadores, empresas, utilizadores e 
promotores da inovação nos sectores da Defesa.  

Como conferencista convidado, o Prof. Doutor Augusto 
Mateus, Professor Convidado do IUM, abordará o tema “Investigação e 
Desenvolvimento na área da Defesa como fator de evolução da Economia Portuguesa”. 

Neste evento participam os Centros de Investigação Militares (CINAV, CINAMIL e CIAFA), a Direção-Geral de 
Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) e o Departamento para a Inovação e Transformação do EMGFA, bem 
como os Clubes de Estudantes da AFCEA (FEUP, UBI, Escola Naval e Academia Militar) e um painel de 
empresas do setor da defesa.   

Conhecendo o interesse dos associados da AFCEA Portugal na inovação tecnológica decorrente de projetos 
de I&D com a Defesa e Segurança, gostaríamos de poder contar com a participação dos associados nesta 
Conferência.  

Conferência I&D na Defesa e 
VI Encontro Anual de Estudantes da AFCEA em Portugal 

Sumário 
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Para o efeito deverá enviar um mail para o endereço secretariado@afcea.pt, indicando se tenciona almoçar 
e, no caso de se deslocar em viatura própria e pretenda estacionar no interior do IUM, solicita-se que, por 
razões de segurança, indique, também, a matrícula da mesma na resposta. 

A participação pode ser por videoconferência, através do link: https://videoconf-
colibri.zoom.us/j/92846914904?pwd=OEJSaEhEWGtGQTFnOUIvckN4Rm5TQT09. 

O programa da Conferência e do VI Encontro de Estudantes da AFCEA em Portugal é o seguinte: 

PROGRAMA 
 
Sessão de Abertura 

09h30 – Abertura da conferência, TGEN António Martins Pereira (Comandante do IUM) 
09h40 – Apresentação de Boas-vindas, CALM Ref. Carlos Rodolfo (AFCEA) 
09h50 – Comunicação de Abertura pelo Prof. Doutor Augusto Mateus 
10h30 – 10h45 – Coffee break 

Sessão de Apresentações Institucionais sobre I&D em Tecnologias da Defesa 
Moderador: COR Delfim Dores (Diretor do CIDIUM) 

10h45 – Apresentação da DGRDN – TCOR Marco Pinto 
11h00 – Apresentação da DIT/EMGFA - COR INF Figueiredo Moreira 
11h15 – Apresentação do CINAV – CFG Plácido da Conceição 
11h30 – Apresentação do CINAMIL - Prof. Doutor Thomas Gasche 
11h45 – Apresentação do CIAFA - Cap ENGEL Gonçalo Cruz 
12h00 – Debate com moderador 

12h30 – 14h00 – Almoço 

Sessão “VI ENCONTRO ANUAL DE ESTUDANTES DA AFCEA em Portugal” 
14h00 – Apresentações dos Clubes de Estudantes da AFCEA em Portugal 

Moderador: Prof. Doutor José Borges (Vice-presidente da AFCEA Portugal e  
Professor na Academia Militar) 

▪ Apresentação AFCEA Student Club de Almada (EN) 
▪ Apresentação AFCEA Student Club da Covilhã (UBI) 
▪ Apresentação AFCEA Student Club do Porto (FEUP) 
▪ Apresentação do núcleo de Lisboa (em formação na AM) 

14h45 – Debate com moderador 

15h00 – 15h15 – Coffee break 

Sessão de Mesa Redonda “Inovação e Oportunidades de Projetos I&D Defesa” 
Moderador: Drª Catarina Neves, idD-Portugal Defence. 

Painel de Empresas: 
• Altice Labs 
• Citeve 
• EID 
• ESRI Portugal 
• Edisoft 
• Grupo BEL 
• INDRA Portugal 

15h15 – 16h40 – Debate com moderador 

Sessão de Encerramento 
16h40 – Comunicação final, Prof. Doutor Victor Lobo (AFCEA Portugal) 
17h00 – Encerramento da conferência, TGEN António Martins Pereira (Comandante do IUM) 

 
 
 

mailto:secretariado@afcea.pt
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/92846914904?pwd=OEJSaEhEWGtGQTFnOUIvckN4Rm5TQT09.
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/92846914904?pwd=OEJSaEhEWGtGQTFnOUIvckN4Rm5TQT09.
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No dia 25 de julho foram entregues um diploma 
e a medalha de excelência da AFCEA ao ex-
Presidente do Clube de Estudantes AFCEA de 
Almada, Guarda-Marinha EN-AEL Caldeira 
Chaves.  

A cerimónia de rendição da Direção e Student 
Advisor do Clube ocorreu uns dias antes, mas 
por empenhado em missão, o Guarda-Marinha 
Caldeira Chaves não pôde estar presente.  

O diploma e medalha foi dado pelo Presidente 
da AFCEA-Portugal, Professor Doutor Victor 
Lobo, na presença do atual Student Advisor 
Primeiro-Tenente Engenheiro Naval ramo de 
Armas e 

Eletrónica Pessanha Santos, que é doutorado em Engenharia 
Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico e 
Professor no Departamento de Ciências e Tecnologia da Escola 
Naval. 

A Escola Naval é membro da AFCEA Portugal há muitos anos, e sede 
de um dos 3 clubes de estudantes existentes em Portugal (os outros 
são na FEUP e na UBI). 

Para a AFCEA Portugal é muito importante incentivar o envolvimento 
de jovens nas áreas das Tecnologias de Defesa. Para isso, foram 
instituídos um conjunto de prémios escolares aos melhores alunos 
de vários cursos relacionados com a sua área, e os Clubes de 
Estudantes são um veículo fundamental para atingir este objetivo. 

 

 
 

 

 
 
 

No dia 29 de julho foram apresentadas 
na Escola de Tecnologias Navais 
(ETNA), no Alfeite, os trabalhos finais 
de curso dos novos Sargentos 
Eletrotécnicos da Marinha. Estes 
trabalhos, denominados Provas de 
Aptidão Professional (PAP) ocorrem 
desde 1994 como o culminar do curso 
de 3 anos de formação de Sargentos 
Eletrotécnicos.  

Este ano os grupos apresentaram um 
projeto sobre um sistema de 
videovigilância com deteção e 
seguimento automático de intrusos, e 
outro sobre um sistema de chaveiro 
eletrónico. 

Atividades e Eventos com a participação da AFCEA 

Apresentação das Provas de Aptidão Profissional (PAP) dos cursos de 
Sargentos Electrotécnicos da Marinha  

Entrega de diploma e medalha ao ex-Presidente do Clube de Estudantes AFCEA de 
Almada (Escola Naval) 
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Ambos os trabalhos permitiram ligações em rede com outras máquinas, e avaliavam um vasto conjunto de 
áreas lecionadas durante o curso, desde questões mais clássicas como o dimensionamento e construção das 
fontes de alimentação, e programação de microprocessadores, a processos de manufatura aditiva e 
subtrativa e questões do foro legal.  

Esta foi a última apresentação de PAP no formato atual (3 anos com especializações em Sistemas de 
Comunicações, de Artilharia, de Armas Submarinas, e Informações de Combate) dado que o curso está a ser 
alvo de uma profunda reestruturação devido às mudanças legislativas e à criação da Unidade Politécnica 
Militar (UPM), integrada no Instituto Universitário Militar (IUM), que irá uniformizar a formação de sargentos 
nos três ramos das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana. 

A AFCEA Portugal mantem uma longa relação com a ETNA, atribuindo anualmente um prémio ao melhor 
aluno dos cursos de Sargentos Eletrotécnicos, e participando regularmente nas atividades da Escola. Neste 
evento a AFCEA Portugal fez-se representar pelo seu Presidente, Professor Doutor Victor Lobo, também 
Engenheiro Eletrotécnico, que reforçou a necessidade que todos os técnicos desta área se mantenham 
atualizados e o papel que a AFCEA Portugal pode ter no acompanhamento da tecnologia militar. 

 
 

 

 

 

Na sequência da liderança portuguesa do Permanent 
Structured Cooperation Project (PESCO) Cyber Academia and 
Innovation Hub (EU CAIH), e com vista à estruturação do 
PoW, teve lugar nos dias 12,13 e 14 de setembro de 2022, na 
Fortaleza de São Julião da Barra, o International Symposium 
"Cyber and Disruptive Technologies: PESCO and Common 
Approach to EDF Projects”. 

Este Simpósio Internacional teve uma organização conjunta 
entre o Ministério da Defesa Nacional (MDN), através da Direção-Geral dos Recursos Nacionais de Defesa 
(DGRDN), e o Gabinete de Segurança Nacional (GNS), e contou com o apoio dos Estados-Membros 
participantes no projeto PESCO EU CAIH e respetiva Indústria e Academia, Instituto de Telecomunicações e 
Deimos Engenharia. 

Do Conselho Científico do Simpósio Internacional fizeram parte a Faculdade de Ciências e a Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro, o Instituto Superior Técnico, da Universidade 
do Minho, a Universidade Politécnica de Valência e a Universidade Politécnica de Madrid. 

Este Simpósio teve ainda como parceiros a 
Agência Europeia de Defesa (EDA) e o 
Secretariado PESCO, tendo sido 
incentivada a participação nos projetos do 
FED (Fundo Europeu de Defesa) / EDIP 
(European Defence Industrial 
Development Programme) que estejam ou 
estiveram associados ao projeto PESCO EU 
CAIH, com os valores de cofinanciamento 
correspondentes, nomeadamente o 
projeto DISCRETION (Disruptive SDN 
secure communications for European 
Defence), ACTING e CONNECTED.  

A sessão de abertura teve como Keynote 
Speaker esteve a cargo do Senhor Almirante António Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete de 

Outros Eventos 

Internacional Sysposium - Cyber and Disruptive Technologies: PESCO and EDF 
Projects Common Approach 
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Segurança Nacional (GNS), e também associado 
da AFCEA Portugal, que referiu a oportunidade do 
evento e destacou a importância do trabalho 
cooperativo entre todos os parceiros nestes 
domínios. 

Foram abordados diversos temas da maior 
atualidade, designadamente a Gestão de Chaves 
para as QKD (Quantum Key Distribution), os 
desafios das Tecnologias Cyber e Disruptivas, a 
Resiliência e a Robustez das SDN (software 
Defined Networks) ou a Proteção de Dados 
atuais, guardados, face aos futuros 
Computadores Quânticos. 

O evento foi encerrado pelo Senhor Diretor-Geral da DGRDN, Dr. Vasco Hilário. 

 
 
Estão, neste momento, planeadas ou previstas as seguintes atividades (os detalhes dos eventos previstos 
serão comunicados oportunamente): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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 

Atividades previstas realizar nos próximos meses 

    

Data Evento Local Observações 

30/09/2022 
Conferência I&D na Defesa e VI Encontro Anual 
de Estudantes da AFCEA em Portugal 

IUM 
ver detalhes 
acima 

24/10/2022 
Visita da direção da AFCEA Internacional e AFCEA 
Europa a Portugal 

--- 

Inclui palestra 
pelo BGEN Paul 
Fredenburgh 
sobre a 
“Eisenhower 
School for 
National 
Security and 
Resource 
Strategy” 

TBD 
I&D na NATO-STO (painéis da CSO) e EDA 
(Captech) 

TBD 
Em colaboração 
com a DGRDN 

TBD Espaço e Defesa: oportunidades e desafios TBD  

1-2/12/2022 
Lecture-Series NATO sobre “High Energy Laser 
(HEL) Weapon Technology, Opportunities, and 
Challenges” 

Escola Naval 
Colaboração 
com a EN 

 

 

 

 

http://www.afcea.pt/

