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Nota de Abertura
A elaboração de uma newsletter, curta e sucinta,
mas informativa, com carater regular, era um dos
objetivos do Programa para os Órgãos Sociais da
AFCEA-Portugal para o biénio 2022-2023, que temos
vindo a concretizar. Neste número com um novo
formato, que consideramos mais apelativo.
Além de notícias sobre os eventos que realizamos
ou noutros em que participamos, mas que são de
interesse para esta comunidade, seria mais enriquecedor poder incluir artigos de pequena/média dimensão, da autoria dos associados, entre os quais
se contam alguns dos mais reputados especialistas,
técnicos e profissionais das áreas TIC em Portugal.
A publicação destes artigos será, também, uma
oportunidade para os autores mostrarem o seu trabalho e/ou o das empresas a que pertencem.

Minicurso Sobre Lasers de Alta Potência (Lecture Series on High Energy
Laser Weapons - Challanges and
Opportunities)

Mais uma vez esperamos que esta newsletter seja
do vosso agrado e, como habitualmente, relembramos que todos os feedbacks e indicações de notícias a incluir em próximas newsletters, são bemvindas.

Entrega do prémio de melhor aluno
dos Cursos de Formação de Sargentos
do Exército e da Força Aérea

Prof. Doutor Victor Lobo
Presidente da Direção da AFCEA Portugal
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IDC – Directions 2022
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A importância de ter
vantagem no meio
espacial
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Conferência I&D na Defesa e
VI Encontro Anual de Estudantes da AFCEA em Portugal

R

ealizou-se em 30 de setembro de 2022, no Instituto Universitário Militar
(IUM), a “Conferência I&D na Defesa e VI Encontro Anual de Estudantes
da AFCEA em Portugal”, com sessões presenciais no IUM e com transmissão
à distância por videoconferência.
Este evento, foi organizado em parceria pelo IUM e AFCEA Portugal e contou com cerca de 100 participantes, incluindo militares e civis de organismos
do MDN, das Forças Armadas e da GNR, bem como das instituições universitárias e das empresas. O seu objetivo foi divulgar projetos e oportunidades

de I&D na Defesa e promover a partilha de informações entre investigadores, empresas, utilizadores e promotores
da inovação nos sectores da defesa.

A Conferência iniciou-se, de acordo com o programa, com
as palavras de Boas-vindas do Comandante do IUM, Tenente-general Martins Pereira. Seguidamente, o Contraalmirante (Ref.) Carlos Rodolfo, Vice-presidente da AFCEA
Internacional (RVP para a Região Euro-Atlântica), falou sobre o objetivo deste encontro, salientando a importância da
Inovação na Defesa, a ação da AFCEA Portugal e dos seus
Clubes de Estudantes, agradeceu a presença de todos e, em
particular, àqueles que tornaram possível a realização do
evento no IUM.
O CALM Carlos Rodolfo (Ref.), vice-presidente regional da Região
Atlântica, entrega a medalha da AFCEA ao Prof. Doutor Augusto
Mateus, orador principal da Conferência, na presença do TGEN
Martins Pereira, Comandante do Instituto Universitário Militar.

A Comunicação de Abertura, sobre o tema “Investigação e

Desenvolvimento na área da Defesa, como fator de evolução da Economia Portuguesa”, foi proferida pelo Prof.

Doutor Augusto Mateus, Professor Catedrático convidado
do ISCTE e que exerceu também os cargos de Secretário de
Estado da Indústria e de Ministro da Economia do XIII Governo Constitucional.

Seguiram-se, no período da manhã, as Apresentações
Institucionais sobre “I&D em Tecnologias de Defesa”, moderado pelo Coronel Zambujo das Dores, Diretor do Centro de Investigação do IUM (CIDIUM), seguintes:
• A comunicação da Direção-Geral de Recursos da
Defesa Nacional (DGRDN) foi apresentada pelo Tenente-coronel Marco Pinto, identificando as
áreas tecnológicas prioritárias para a Defesa, que podem providenciar linhas de orientação para futuros
projetos de I&D envolvendo a indústria e os utilizadores nas áreas da Defesa e Segurança;
• Na comunicação do Departamento para a InoApresentações Institucionais sobre "I&D em Tecnologias de Defesa": mo- vação e Transformação do Estado-Maior-General
das Forças Armadas (DIT/EMGFA), o Coronel Fiderador COR Zambujo das Dores do CIDIUM, TCOR Marco Pinto da
DGRDN; COR Figueiredo Moreira do EMGFA, CFR Plácido da Conceição do gueiredo Moreira apresentou a Estratégia de InoCINAV, Dr. Thomas Gasche do CINAMIL e Cap. Gonçalo Cru do CIAFA,
vação nas Forças Armadas Portuguesas;
(continua)
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• O Capitão-de-fragata Plácido da Conceição, apresentou os projetos do Centro de Investigação Naval (CINAV);
• O Prof. Doutor Thomas Gasche, apresentou os projetos do Centro de Investigação da Academia Militar
(CINAMIL);
• O Capitão ENGEL Gonçalo Cruz, apresentou os projetos do Centro de Investigação da Academia da Força
Aérea (CIAFA).
A sessão da tarde iniciou-se com as Apresentações do Clubes de
Estudantes da AFCEA em Portugal, efetuadas pelos presidentes
dos respetivos capítulos e/ou alunos envolvidos nos projetos, com
um período de discussão que foi moderado pelo Prof. Doutor José
Borges, docente da Academia Militar e Vice-presidente da direção
da AFCEA Portugal. Foram apresentadas as seguintes comunicações:

Uma das apresentações dos Clubes de Estudantes

• Clube de Almada - Escola Naval (EN), com a apresentação
sobre as atividades pelo presidente do clube CAD EN-AEL Beirão
Amador e as apresentações de dois projetos, “Integração de um
Sistema de Apoio à Aterragem de UAVs em Navios”, pela CAD ENAEL Matilde Viera e “Navios autónomos na Marinha Portuguesa”,
pelo CAD EN-AEL Ricardo Gomes;

• Clube da Covilhã - Universidade da Beira Interior (UBI), com
um vídeo do presidente do clube, aluno Bernardo Sequeiros, com a apresentação do Clube e de vários projetos
de alunos da UBI;

• Clube do Porto - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), com a participação por videoconferência do Engº João Galante, que fez uma apresentação sobre o Laboratório de Sistemas e Tecnologias
Subaquáticas (LSTS) com incidência nos veículos operacionais e nas ferramentas já desenvolvidas para
exercícios reais, em parceria com a Marinha Portuguesa;
• Núcleo de Lisboa em formação na Academia Militar (AM), com a apresentação do TEN TM Gilberto Gomes
sobre o seu trabalho “CryingJackpot: Fluxos de Rede e indicadores de desempenho contra o Cryptojacking”.
Seguiu-se
uma
Mesa-Redonda
sobre
“Inovação e Oportunidades de Projetos I&D
na Defesa”, moderada pela Drª Catarina Nunes da idD Portugal Defence, com um painel
de empresas onde participaram: o Engº Francisco Fontes da ALTICE Labs; Engª Gilda Santos do CITEVE; Dr. Venâncio Lebre da EID; Dr.
Rodrigues da Silva da ESRI Portugal; Engª
Teresa Cardoso da Edisoft; MGEN (Ref.) Rui
Moura do Grupo BEL; Dr. Helder Alves da INDRA Portugal; e Engª João Manso da
REDSHIFT.
Participantes no painel da indústria: moderadora Drª Catarina Nunes do idD Portugal Defence; Engº Francisco Fontes da Altice Labs; Engª Gilda Santos do Citeve; Dr.
Venâncio Lebre da EID; Dr. Rodrigues da Silva da ESRI Portugal; Engª Teresa Cardoso da Edisoft; MGEN (Ref.) Rui Moura do Grupo BEL; Dr. Hélder Alves da INDRA
Portugal; e Engº João Manso do Redshift.
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Estas empresas discutiram a sua experiência de trabalho em inovação e o aproveitamento de oportunidades na
área da Defesa. O vivo debate neste painel foi o corolário da afirmação da realidade I&D como fator da inovação da
defesa nacional.
Na sessão de encerramento, presidida
pelo Comandante do IUM, o Presidente
da Direção da AFCEA Portugal, Prof.
Doutor Victor Lobo, reconheceu o positivo balanço deste encontro, onde participaram entidades institucionais, académicas e empresas, reforçando a importância da I&D e Inovação na Defesa. No final, agradeceu a todos os participantes,
às entidades apoiantes do evento e a
Sessão de Encerramento presidida pelo Comandante do IUM, TGEN Martins Pereira, com o
CALM Carlos Rodolfo (Ref.), Vice-presidente regional da Região Atlântica da AFCEA Interna- todos os que contribuíram para a sua
realização.
cional e o Presidente da Direção da AFCEA Portugal, Prof. Doutor Victor Lobo

N

o dia 7 de outubro de 2022 foi entregue pelo Presidente
da AFCEA Portugal, Prof. Doutor Victor Lobo, ao GMAR
EN-AEL Hilário Filipe Rocha Araújo (entretanto já promovido a
segundo-tenente) o diploma de Colaborador Emérito da AFCEA
e da Medalha AFCEA Educational Foundation, pelo seu trabalho
na dinamização do Clube de Estudantes AFCEA de Almada, na
Escola Naval.
A entrega só foi feita agora pois o 2TEN EN-AEL Rocha Araújo
estava em missão aquando da cerimónia de tomada de posse
dos novos corpos gerentes do Clube de Estudantes.
É de notar que este oficial começou a colaborar em atividades
da AFCEA quando era aluno do 2º ano, e no ano em que foi finalista recebeu o Prémio AFCEA para o melhor aluno da Escola
Naval na área da Eletrónica e Comunicações.
Ao longo deste tempo trabalhou em vários veículos autónomos, de veleiros robóticos a veículos submarinos biomiméticos, isto é, cuja propulsão é feita através de barbatanas
em vez de hélices.
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o passado dia 24 de outubro uma delegação da AFCEA Internacional visitou a AFCEA Portugal. A delegação
era composta pelo Vice-Presidente Executivo da AFCEA Internacional, Brigadeiro-General Paul H. Fredenburgh III, US Army (Ret.), e pelo Administrador-Geral da AFCEA Europa Major-General Erich Staudacher (ret.). Por
razões imponderáveis, a Vice-Presidente da AFCEA Internacional, Tina Jordan, não pode estar presente.
A delegação foi recebida pelo Adjunto do Chefe de Estado Maior
General das Forças Armadas para Planeamento e Coordenação
(ADJPC), Vice-Almirante António Henriques Gomes, onde foi
abordado o papel da AFCEA na dinamização da ligação à indústria e sociedade civil, bem como na difusão de conhecimento na
área das tecnologias da Defesa.
Seguiu-se uma visita ao Gabinete Nacional de Segurança (GNS),
onde o Contra-Almirante António Gameiro Marques, Autoridade Nacional de Segurança, expôs o trabalho realizado pelo
GNS, sobretudo no Centro Nacional de Cibersegurança. A experiência do BGEN Paul Fredenburgh como responsável pela cibersegurança das redes da defesa nos EUA levou a uma conversa
profícua nesta área.
À tarde o BGEN Paul Fredenburgh visitou o Instituto Univesitário Militar (IUM) tendo sido recebido pelo seu Diretor,
o Tenente-General António Martins Pereira, onde proferiu uma palestra subordinada ao tema “Mission Assurance
in Cyber: Secure, Operate, Defend Mission Area”, onde abordou a importância da ciberdefesa, expôs a “cyber estratégia” dos EUA, e a sua organização para a ação. Ficou claro para todos os participantes o papel crítico que a ciberdefesa tem na Defesa Nacional, e a importância de edificar capacidades nesta área. A palestra terminou com um
apontamento sobre a Eisenhower School for National Secutity and Resource Strategy que o BGEN Paul Fedenburg
comandou, e com a missão da AFCEA e a mais-valia que pode constituir para superar desafios na área da segurança
e defesa.
No fim da palestra houve um momento de particular significado para a AFCEA
Portugal quando, acompanhado pelo Administrador-Geral da AFCEA Europa, o
Major-General Erich Staudacher, o Vice-Presidente Executivo da AFCEA Internacional entregou ao Contra-Almirante (ref.) Mário Durão, anterior Presidente da Direção da AFCEA Portugal, o prestigiado prémio General James M.
Rockwell, destinado a galardoar anualmente o membro da AFCEA que em
todo o mundo mais se destacou mais por serviço continuado à AFCEA. Para
além de ser um justíssimo reconhecimento pelos anos de dedicação do Contra
-Almirante Carmo Durão à AFCEA em geral e à AFCEA Portugal em particular,
todos nos sentimos muito orgulhosos e gratos pela contribuição que o Contra
-Almirante Mário Durão deu e continua a dar em prol dos valores da AFCEA.
Seguiu-se uma reunião com a atual direção da AFCEA Portugal na sede da
associação, no edifício da AIP em Lisboa, onde foi feita uma apresentação da
AFCEA Portugal, mostrando as características que a tornam diferente de muitos dos Capítulos AFCEA nos Estados Unidos e não só, bem como o programa da atual direção.
Foi também apresentada e detalhada uma análise SWOT da associação
em Portugal, que mostra o enquadramento estratégico e as opções para
a tomada de decisão para o futuro.
(continua)
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A direção apresentou ainda um relato das atividades desenvolvidas, que, em resumo, contemplou a
organização de duas conferências,
uma com mais de 300 e outra com
mais de 100 participantes, a coorganização de 3 outras conferências e
participação e apresentações feitas
em 7 outros eventos similares, bem
como a atribuição de prémios escolares em 6 instituições de ensino superior, reuniões com autoridades civis e militares,
boletins informativos, etc.
O intenso dia de trabalho terminou com um jantar no Clube Militar Naval onde a delegação pode continuar a sua interação não só com a direção, mas também com vários
membros da estrutura de apoio da AFCEA Portugal presentes.
A direção da AFCEA Portugal agradece ao CALM Mário Durão a irrepreensível organização desta visita.

Minicurso Sobre Lasers de Alta Potência
(Lecture Series on High Energy Laser Weapons - Challanges and Opportunities)

V

ai decorrer na Escola Naval, a 1 e 2 de dezembro de 2022, a “Lecture Series” sobre “HIGH ENERGY
LASER (HEL) WEAPON TECHNOLOGY, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES”.

Como todas as Lecture-Series da NATO, o curso é inteiramente gratuito, mas para assistir e ter acesso
aos materiais é necessário fazer a inscrição em https://events.sto.nato.int/. As inscrições têm de ser
feitas até dia 16 de novembro. Caso seja necessária ajuda para criar uma conta na NATO-STO ou para
posterior inscrição no curso, deverá ser contatado o Centro de investigação Naval (CINAV), para o email
cinav@marinha.pt ou para o telefone +351 21 090 20 33.
Os inscritos neste minicurso poderão almoçar na Escola Naval. O custo do almoço é 15,00€ (quinze euros), exceto
para os militares portadores de guia de marcha. Vai também realizar-se um jantar, opcional, na Messe de Cascais no
fim do primeiro dia.
Não é demais reforçar o interesse que a área de DEW (Directed Energy Weapons) tem nos dias de hoje, em particular com as ameaças de drones e sistemas hipersónicos. É uma área em que se trabalha há muito tempo, mas que
está a ter uma evolução muito rápida e potencialmente disruptiva. E ter um minicurso de 2 dias “de mão beijada”,
passe a expressão, dada por alguns dos melhores peritos internacionais… é de aproveitar!
Para quem não se interessa tanto por defesa, mas gosta de física, tecnologia, e desafios, este é naturalmente
também um tema apaixonante! O 1º dia do minicurso ocorre num feriado nacional (Dia da Restauração da Independência), o que facilita a participação pois não teremos que faltar a aulas ou outros compromissos, e, além disso, interessarmo-nos pela defesa nacional é uma forma de celebrar a independência!
Para saber mais sobre as atividades do NATO Science and Technology Organization, pode consultar
em www.sto.nato.int.
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Entrega do prémio de melhor aluno dos Cursos de Formação de Sargentos do
Exército e da Força Aérea

D

ecorreu no passado dia 17 de
outubro, no Instituto Universitário Militar (IUM), a Abertura Solene
do Ano Letivo 2022/2023 da Unidade
Politécnica Militar (UPM), presidida
pelo Tenente-General António Martins Pereira, comandante do IUM.
Durante este evento foram entregues
os prémios da AFCEA Portugal de melhor aluno dos Cursos de Formação de Sargentos do Exército e da Força Aérea.
O Contra-Almirante (ref.) Carlos Rodolfo, Vice-presidente da AFCEA Internacional para a Região Euro-Atlântica e
os representantes das empresas REDSHIT e FORTINET, respetivamente o Eng.ª Russell Harley (ao Exército) e o
Eng.º Rui Pinho (à Força Aérea), procederam à entrega dos prémios aos seguintes alunos:

2SARG Daniel Jordão Ferreira, do Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea (CFMTFA);
2SARG Mário Camacho Meneses, da Escola de Sargentos do
Exército (ESE).
2SARG Daniel Jordão Ferreira

2SARG Mário Camacho Meneses

O agradecimento da AFCEA Portugal às empresas REDSHIT e FORTINET pelo patrocínio dos prémios e muitos parabéns aos galardoados pelo desempenho na frequência do curso e os votos de muitos sucessos profissionais no futuro das suas carreiras.
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R

ealizou-se no passado dia 28 de setembro de
2022, no Centro de Congressos do Estoril, o
evento IDC Directions 2022, uma organização
da IDC (International Data Corporation), no qual a
AFCEA Portugal esteve representada.
Tratou-se da 25ª edição do IDC Directions, a primeira
nos moldes habituais, depois de dois anos em que o
evento teve de procurar novos formatos devido à
pandemia – em 2020
foi totalmente digital e
em 2021 em formato
híbrido – aquele que é considerado por muitos o principal evento de transformação
digital e IT em Portugal.
A agenda foi bastante diversificada, e, de acordo com os promotores, permitiu conduzir os
participantes “numa proveitosa
viagem entre apresentações, painéis de discussão, casos de
uso e diferentes sessões dedicadas à indústria, dando uma
visão abrangente da situação atual do mercado, das mais recentes inovações tecnológicas a ter em conta e apontando
estratégias para impulsionar as organizações no sentido de
enfrentar os desafios únicos destes tempos sem precedentes.”. Objetivos plenamente atingidos!
Foram apresentadas as conclusões de um estudo mundial,
com executivos de todo o mundo, incluindo Portugal. No nosso país, os inquiridos afirmam que gerar confiança com os clientes é o futuro do negócio, seguido da fiabilidade dos
serviços e experiências digitais (ou infraestrutura) e a criação de empatia com os clientes em escala.
Em termos de risco, a principal preocupação manifestada foi a
falta recursos humanos com as competências necessárias,
seguido dos riscos relacionados com as novas regulamentações no capítulo da cibersegurança. A título de exemplo, destaca-se os setores da banca e dos seguros, que estão bastante
preocupados com estes dois riscos, com 82% dos inquiridos a
recear a falta de talento e 75% a regulamentação de cibersegurança.
Mas mais do que olhar para o passado, importa olhar para o
futuro. E traçar o caminho para o futuro é ajudar os decisores
das organizações a melhorar as suas estratégias de negócio
baseadas em tecnologia.
Em conclusão, e como foi destacado no IDC Directions 2022, as organizações de IT têm de se reinventar para se
adaptarem e se alinharem com os requisitos do futuro emergente das organizações onde o “IT é o negócio” e onde
o “IT é o futuro da organização”.
No fundo, o IT já não é uma organização; “é o backbone organizacional e o sistema operativo das organizações e dos seus ecossistemas”.
Parabéns à IDC Portugal pela realização deste evento.
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As origens da AFCEA Portugal*

ma conjugação de situações existentes em Portugal, em meados da década de oitenta do século
passado, esteve na origem da formação do Capítulo Portugal da AFCEA Internacional. Desde logo, o largo conjunto de oficiais estrangeiros, designadamente americanos, a prestar serviço
no Comando da NATO em Oeiras –
CINCIBERLANT, conhecedores e muitos
deles associados da AFCEA Internacional, os quais, naturalmente, foram dando a conhecer os objetivos e a atividade da Associação aos oficiais portugueses a prestarem serviço naquele Comando. Um outro facto, não menos
importante, era o envio regular da
prestigiada revista “SIGNAL”, da AFCEA
Internacional, para diversas unidades
das Forças Armadas, designadamente para o EstadoMaior da Armada, o que conduziu à participação de elementos da Marinha em reuniões especializadas da
AFCEA Internacional e da AFCEA Europa, que tiveram
lugar em Paris e Bruxelas, mormente sobre assuntos
relacionados com as tecnologias de informação e comunicação.
Foi assim crescendo a ideia da criação de um Capítulo
Português da AFCEA Internacional, tirando partido de, ao
tempo, ainda existirem em Portugal grandes empresas
industriais a operar no setor da Defesa e por outro lado
começarem a surgir várias empresas portuguesas nos
setores das comunicações e da eletrónica que procuravam acompanhar tecnologicamente, as empresas que
iam singrando nos EUA como resultado da revolução
informática.
A AFCEA Europa estava atenta e conhecia a situação em
Portugal. Assim, entre 03 e 07 de novembro de 1986, o
General Manager da AFCEA Europa, Brigadeiro-General,
ITA (ref.) Tullio Baroni, conjuntamente com o Presidente
da AFCEA Internacional, Vice-Almirante, USN (ref.), Dr.
Jon L. Boyes, visitaram Lisboa tendo tido reuniões com o
Diretor Nacional de Armamento e o chefe da divisão de
Comunicações e Eletrónica do EMGFA.

Portugal, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento
das ligações técnico/comerciais entre as Forças Armadas
e a indústria nacional. O oficial designado,
que aceitou o encargo, foi o capitão-demar-e-guerra (ref.) Rui Santos Paiva, engenheiro de telecomunicações no CINCIBERLANT e que conjuntamente com o capitãode-mar-e-guerra (ref.) Fernando Martins
Salvador, engenheiro, na altura a desempenhar funções no Gabinete de Marketing
e Novos Projetos da CENTREL Eletrónica
Geral (CEG), foram os verdadeiros artífices
da criação do Capítulo Portugal da AFCEA
Internacional.
Em 04 de Agosto de 1987, vinte e quatro
individualidades, militares e civis, assinaram o pedido formal da integração de
Portugal
na
AFCEA
Internacional
(Application for Charter) que foi enviado à presidência
da AFCEA Internacional, em Washington, e na sequência do qual, na reunião de setembro do Board of Directors, foi emitido o certificado de criação efetiva do Capítulo Portugal com a data de 23 de setembro de 1987.

Criado o Capítulo Portugal a nível da AFCEA Internacional, foi necessário desenvolver todas as diligências no
sentido da sua legalização, no âmbito da legislação
nacional. Assim, em reunião ocorrida no dia 24 de setembro de 1987, os subscritores da Application for
Charter, decidiram fundar a AFCEA Portugal.

* Do livro:

Durante a estadia em Lisboa, desenvolveram as necessárias diligências no sentido de encontrarem um oficial português, que aceitasse a tarefa de criar do zero o Capítulo
CONTACTOS - AFCEA PORTUGAL

Site: www.afcea.pt e o Facebook: AFCEA Portugal

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

Mail: secretariado@afcea.pt

