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Neste número       

Destaque das revistas SIGNAL de  

novembro e dezembro de 2022* 

 

Nota de Abertura 
 

Esta é a última newsletter da AFCEA Portugal de 
2022. Um ano em que foi possível retomar a ativida-
de, praticamente, normal, depois de cerca de dois 
anos com as restrições que todos conhecemos, que 
obrigou a um funcionamento reduzido e não presen-
cial, a que a AFCEA Portugal não foi exceção. 

Das atividades desenvolvidas este ano destaca-se a 
organização e/ou coorganização de conferências, 
designadamente uma sobre o Fundo Europeu de De-
fesa, a entrega de prémios escolares aos alunos me-
lhores classificados nos cursos das Universidades, 
Academias e outros estabelecimentos escolares que 
a AFCEA Portugal promove, com o patrocínio de di-
versas empresas associadas, bem como palestras 
integradas em conferências de terceiros. 

Esperemos que no ano de 2023 seja possível retomar 
a “velocidade de cruzeiro” anterior. Para além das 
atividades de rotina, com caráter anual, há um con-
junto de eventos que estão previstos e até anuncia-
dos, nomeadamente um sobre “Espaço e Defesa: 
oportunidades e desafios”. Prevemos, também, vol-
tar a organizar visitas, abertas aos associados, a em-
presas ou outras instituições com uma atividade mar-
cante no panorama nacional. 

Renovamos o desafio para a participação dos associ-
ados com conteúdos para as próximas newsletters. 

Nesta época natalícia, aproveito para desejar a todos 
ao associados e famílias um Feliz Natal e um Próspe-
ro Ano Novo, onde se concretizem o essencial dos  
sonhos e projetos de cada um. 
 

Prof. Doutor Victor Lobo 
Presidente da Direção da AFCEA Portugal 

* Distribuídas gratuitamente aos associados  

Conheça melhor a AFCEA Portugal (2) 
 

- Os primeiros passos - 

Entrega do prémio de melhor aluno 
na Academia de Força Aérea (AFA) 

Entrega do prémio de melhor aluno 
no Instituto Superior de Ciências Poli-
ciais e Segurança Interna (ISCPSI) 

Entrega do prémio de melhor aluno 
na Academia Militar (AM) 

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

IDC Future of Digital Innovation 2022 
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Entrega do prémio de melhor aluno na área científica de Sistemas de Informação, do 
1º ano do Mestrado em “Guerra da Informação”, da  Academia Militar  (AM) 

Ligando pessoas, ideias e soluções globalmente 

O  Vice-presidente da Direção da AFCEA Portugal, Prof. Doutor 
José Borges conjuntamente com o Engº Rui Ribeiro da empresa 

MEO/Altice, entregaram o prémio AFCEA Portugal ao Alferes de 
Transmissões Pedro Miguel Bonito Marques que obteve a mais alta 
classificação na área científica de Sistemas de Informação, do 1º ano 
do Mestrado em “Guerra da Informação”, da Academia Militar no ano 
transato. 

O prémio foi entregue no passado dia 9 de novembro, na Cerimónia 
da Abertura Solene do Ano Letivo 2022/2023 que decorreu no Auditó-
rio Marquês de Sá da Bandeira da Academia Militar (AM), na Amadora, 
presidida pela Ministra da Defesa Nacional, Professora Doutora Hele-
na Carreiras e contou com a presença da Presidente da Câmara Muni-
cipal da Amadora, Dra. Carla Tavares, do Chefe do Estado-Maior do 
Exército, General José Nunes da Fonseca, do Comandante-geral da 
Guarna-Nacional Republicana, TGEN José dos Santos Correia, o Co-
mandante do IUM, TGEN António Martins Pereira e do Comandante da 
AM, MGEN Loureiro Magalhães. 

A cerimónia contou ainda com a presença de um elevado número de individualidades civis e militares.  

Entrega do prémio de melhor aluno do Curso de Mestrado em Ciências Policiais do 
Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI)  

na Área Científica de “Equipamentos, Tecnologias e Sistemas de Controlo”  

O  Vice-presidente da Direção da AFCEA Portugal, Prof. 
Doutor José Borges e o Engº. Dinis Magalhães da 

empresa INDRA Portugal entregaram o prémio AFCEA Por-
tugal de Tecnologia Policial, aos alunos melhor classificados 
na Área Científica “Equipamentos, Tecnologias e Sistemas de 
Controlo” do Curso de Mestrado em Ciências Policiais minis-
trado no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança 
Interna (ISCPSI), no ano letivo de 2021/2022, Cadete-aluno 
Luís Miguel Santos Almeida e Cadete-aluno Daniel Silva 
Mesquita. 

O prémio foi entregue no dia 15 de novembro de 2022, na 
Cerimónia da Abertura Solene do Ano Letivo 2022/2023 do 
ISCPSI, em Lisboa. 

Esta cerimónia foi presidida pelo Senhor Diretor Nacional da PSP, Superintendente-Chefe Manuel Magina da 
Silva, que proferiu umas breves palavras alusivas ao evento. A lição inaugural foi proferida pelo Prof. Doutor 
Eurico Dias, subordinada ao tema “Para uma História da Polícia: Perspetivas”. 

Estiveram presentes na cerimónia diversas entidades da justiça, dos meios académicos e das Forças Ar-
madas e de Segurança. 
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Entrega do prémio de melhor aluno do Curso de Ciências Militares Aeronáuticas, 
especialidade de Engenharia Eletrotécnica, da Academia de Força Aérea  (AFA) 

Ligando pessoas, ideias e soluções globalmente 

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

Como anunciado na anterior newsletter, decorreu na 
Escola Naval, nos dias 1 e 2 de dezembro de 2022, a 
“Lecture Series” da NATO sobre “HIGH ENERGY LASER 
(HEL) WEAPON TECHNOLOGY, OPPORTUNITIES, AND 
CHALLENGES”. 

A AFCEA Portugal participou neste curso através do 
Prof. Doutor Victor Lobo, Presidente da Direção, e que 
também integrou a equipa organizadora do Evento, e 
pelo Prof. Doutor João 
Rucha Pereira, coorde-
nador do Comité de 
Segurança.  

O curso foi muito parti-
cipado, por alunos naci-
onais e estrangeiros, e 
considerado um suces-

so por todos, organização e alunos. Foi possível, também, estabelecer um conjunto de contatos profissionais im-
portantes, não só durante o período da formação, mas também no muito concorrido jantar que teve lugar na Mes-
se de Cascais da Marinha,   

Para saber mais sobre as atividades do NATO Science and Technology Organization, aconselha-se a con-
sulta do site www.sto.nato.int.  

O  Vice-presidente da Direção da AFCEA Portugal, Prof. Doutor José 
Borges, o Engº João Manso da empresa redShift Consulting e o 

Engº Rui Pinho da empresa Fortinet Portugal entregaram o prémio 
AFCEA Portugal ao Tenente ENGEL Gabriel Cabrita dos Santos, melhor 
aluno finalista do Curso de Ciências Militares Aeronáuticas, especialidade 
de Engenharia Eletrotécnica da Academia da Força Aérea, em 2021.  

O prémio foi 
entregue, na 
Sessão Solene 
de Abertura do 
Ano Letivo 

2022/2023 da Academia da Força Aérea, em Sintra, no dia 
29 de novembro de 2022, presidida pelo Senhor Presiden-
te da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sou-
sa e a presença da Professora Doutora Helena Carreiras, 
Ministra da Defesa Nacional, o Chefe do Estado-Maior da 
Força Aérea, General João Cartaxo Alves e o Comandante 
da Academia da Força Aérea, Major-General Rui Pinheiro de Freitas. 

A cerimónia contou ainda com a presença de um elevado número de individualidades.  
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Ligando pessoas, ideias e soluções globalmente 

IDC Future of Digital Innovation 2022 

R ealizou-se no passado dia 23 de novembro de 
2022, no PT Meeting Center (Parque das Na-

ções), em Lisboa, a conferência Future of Digital In-
novation 2022, uma organização da IDC Portugal 
(International Data Corporation), no qual a AFCEA Por-
tugal esteve representada. 

Neste evento abordou-se o tema do futuro da gestão 
e dos negócios e apresentaram-se os indicadores que 
podem ajudar os diferentes setores de atividade em 
Portugal a construir as suas estratégias para 2023. Co-
mo foi referido e muitas vezes sublinhado, o risco e os 
imprevistos são uma realidade para os quais todas as 

organizações devem estar preparadas, razão pela qual resiliência é cada vez mais a palavra de ordem e o alicerce de 
qualquer plano estratégico. 

Como foi referido pelos organizadores, numa economia 
cada vez mais digitalizada, “… as organizações devem 
ter a capacidade de fornecer serviços inovadores e ex-
periências em escala, e neste contexto, serem capazes 
de desenhar e executar as estratégias de planeamento, 
fornecimento, desenvolvimento e distribuição necessá-
rias para se tornarem produtores de software de alto 
desempenho. No fundo, devem operar como "fábricas 
de inovação digital", incorporando os softwares em pro-
dutos e serviços próprios, para criar mais valor para os 
seus clientes e com-
petir de forma mais 
eficaz nos seus pró-
prios setores.”.  

Com uma agenda bastante diversificada, de onde se destacam diversas apresen-
tações onde foram abordadas as várias vertentes da Transformação Digital e a 
sua importância no novo contexto global do mercado e da sociedade, em que 

tudo é volátil, incerto, 
complexo e ambíguo, e, um conjunto de sessões parale-
las, organizadas por setores, banca e seguros, saúde, go-
verno, retalho e manufatura e energia e serviço público, 
onde foram apresentados alguns dos melhores projetos 
de Transformação Digital em Portugal, que concretizaram 
aquela abordagem. 

Durante este evento foram, também, apresentados os 
42 (quarenta e dois) projetos finalistas da 7ª Edição do 
Portugal Digital Awards que contabilizou quase 300 
candidaturas. Estes números retratam o investimento 
das organizações na transformação digital através dos 
seus negócios, processos, produtos e serviços.  

Os Portugal Digital Awards visam reconhecer e premiar projetos, equipas e líderes empresariais que com 
visão e audácia conduzem à transformação e progresso das organizações e da sociedade.  
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Ligando pessoas, ideias e soluções globalmente 

O  início da atividade da AFCEA Portugal, como Capítulo 226 da AFCEA Internacional, 
teve lugar em 31 de Janeiro de 1988, numa reunião dos associados fundadores que 

contou com a presença do General Manager da AFCEA Europa. No entanto, a escritura 
pública da AFCEA Portugal, como associação sem fins lucrativos, só teve lugar em 16 de 
Março de 1989, tendo a publicação no Diário da República ocorrido em 10 de Abril de 
1990. 

A primeira sede da Associação localizou-se nas instalações do Laboratório Nacional de 
Engenharia e Tecnologia Industrial (LNETI), com o apoio do seu Presidente, Prof. Doutor 
José Veiga Simão, que entendeu a importância da existência da AFCEA Portugal como 
elo de ligação entre aquele centro de investigação e desenvolvimento tecnológico liga-
do à indústria e a investigação no setor da Defesa. 

Em 21 de Março de 1988, deu-se a adesão formal do LNETI como primeira entidade asso-
ciada do Capítulo Portugal (AFCEA Corporate Member), facto que foi publicitado na Newsletter da AFCEA Internacio-
nal de Agosto desse mesmo ano. Na mesma reunião, foi aprovado o emblema da AFCEA Portugal. 

Nas primeiras reuniões, ainda antes da realização da escritura pública, foi desde logo decidi-
do organizar em Portugal, de dois em dois anos, um simpósio internacional como forma de 
mostrar a existência da Associação e de concretizar a sua afirmação no país e no estrangeiro. 

Em Março de 1989, a revista SIGNAL e em Abril do mesmo ano, a Newsletter da AFCEA Inter-
nacional, davam conta da realização do 1º simpósio internacional organizado pela AFCEA 
Portugal, subordinado ao tema Internacional Atlantic Symposium on C3I, o qual decorreu no 
Centro de Formação Técnica do LNETI, nos dias 02 a 04 de Maio de 1989. 

O simpósio e a exposição constituíram um enorme sucesso, tendo contado com a presença 
de mais de duzentos participantes de todo o mundo. A comissão de honra incluiu o Vice pri-
meiro-ministro e Ministro da Defesa, Engenheiro Eurico de Melo, o Ministro da Indústria e 
Energia, Engenheiro Mira Amaral, o Presidente do LNETI, Prof. Doutor Veiga Simão, o Vice-
Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, os Chefes do Estado-Maior dos três 

Ramos e o General Manager da 
AFCEA Europa. Na sessão de abertu-
ra, presidida pelo Secretário de Es-
tado Adjunto do Ministro da Defesa 
Nacional, Dr. Eugénio Ramos, esti-
veram presentes representantes dos 
Chefes do Estado-Maior do Exército, 
da Armada e da Força Aérea e ainda o Diretor Nacional 
de Armamento, General Cravo da Silva. 

D urante o simpósio, um conjunto de oradores pro-
venientes da NATO, das forças armadas portugue-

sas e da universidade, apresentaram as suas comunica-
ções, tendo ficado claro a importância das atividades da 
AFCEA Portugal, como um fórum ético para a promoção 
do diálogo entre os organismos governamentais, os 
setores militares e a indústria.  

 

 

Conheça melhor a AFCEA Portugal (2) 

  Os primeiros passos  

(continua) 
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Site: www.afcea.pt e o Facebook: AFCEA Portugal 

CONTACTOS - AFCEA PORTUGAL 
 Morada: AIP, EC Junqueira                            Mail:  secretariado@afcea.pt 
                  Praça das Indústrias 
                  1300-307 Lisboa 

A sessão de encerramento foi presidida pelo Ministro da 
Indústria e Energia, Engenheiro Luis Mira Amaral, tendo 
estado igualmente presentes representantes do Chefe 
do Estado Maior General das Forças Armadas, dos Che-
fes de Estado-Maior dos três Ramos e ainda o General 
Diretor Nacional de Armamento. 

Durante a semana de 22 a 26 Janeiro de 1990, decorre-
ram as primeiras eleições para os corpos sociais da 
AFCEA Portugal, tendo em vista o biénio 1990 – 1991. 
Como resultado, foram eleitos os seguintes primeiros 

corpos sociais que tomaram posse em 14 de Fevereiro 
de 1990: 

ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente: Professor Carvalho Rodrigues 
Vice-presidente: General Mateus da Silva 
Vice-presidente: Brigadeiro Adriano Portela 

DIRECÇÃO 

Presidente: Engenheiro Fernando Martins Salvador 
Vice-Presidente: Comandante Rui Santos Paiva 
Vice-Presidente: Tenente-Coronel José Baptista de Lima 
Secretário: Engenheiro Fernando Carvalho 
Tesoureiro: Engenheiro João Silvério Marques 

CONSELHO FISCAL 

Presidente: Engenheiro Falcão Trigoso 
Vogal: Engenheiro Lopes os Santos 
Vogal: Engenheiro Geraldes Mascarenhas  

 

* Do livro:  

Conheça melhor a AFCEA Portugal (2) 

  Os primeiros passos  

(continuação) 


