
Estrutura Curricular e Plano de Estudos  
 

1º Ano | 1º Semestre 
 

Álgebra Linear 

ECTS 6 Horas/Semana 4 Código UC E107 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
AO 1 - Dominar os conceitos, técnicas básicas e aplicações elementares de Álgebra Linear, 
nomeadamente: matrizes, determinantes, sistemas de equações lineares, dependência e 
independência linear, núcleo de aplicações alineares e cálculo de dimensões de espaços; 
AO 2 - Aprender a determinar vetores e valores próprios, a trabalhar com produto interno, a 
determinar bases ortonormadas, produtos externos, ângulos, áreas e volumes.  

Learning Objectives (LO): 
LO 1 - Learn how: to compute determinants, to discuss and to solve systems of linear equations, to 
construct sets of linearly independent vectors, to determine the kernel of a linear map, to determine 
dimensions of spaces; 
LO 2 - Learn how to compute eigenvalues and eigenvectors, working with inner products, to compute 
orthonormal bases, angles, cross products, areas and volumes. 

Introdução à História Militar 

ECTS 3           Horas/Semana  3         Código UC M120 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Caracterizar a atividade militar medieval; 
OA 2 - Descrever a transição da atividade militar para a Idade Moderna; 
OA 3 - Caracterizar a atividade militar na expansão Europeia; 
OA 4 - Caracterizar a atividade militar na transição da idade moderna para a idade contemporânea;  
OA 5 - Caracterizar a atividade militar no século XIX; 
OA 6 - Descrever as inovações militares nas Guerras Industriais;  
OA 7 - Caracterizar a guerra na Europa no início do século XX (1ª Guerra Mundial);  
OA 8 - Descrever as inovações militares na 2ª Guerra Mundial;  
OA 9 - Caracterizar o período da Guerra Fria 1945 – 1990;  
OA 10 - Caracterizar o período do mundo bipolar. 

Learning Objectives (LO): 
LO 1 - Characterize the medieval military activity; 
LO 2 - Describe the military activity in the transition to the modern age; 
LO 3 - Characterize the military activity in the European expansion; 
LO 4 - Characterize military activity in the transition of the modern age to the contemporary age;  
LO 5 - Characterize the military activity in the nineteenth century; 
LO 6 - Describe the military innovations in Industrial Wars;  
LO 7 - Characterize the war in Europe in the early twentieth century (WW1);  
LO 8 - Describe the military innovations in the 2nd World War;  
LO 9 - Characterize the Cold War period 1945-1990;  
LO 10 - Characterize the period of the bipolar world. 

Gestão 

ECTS 4 Horas/Semana 3 Código UC A151  

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Explicar o Papel dos Gestores nas Organizações, incluindo o respeito e integração adstritos às 
construções sociais;  
OA 2 - Reconhecer as Obras Clássicas e os marcos mais significativos na evolução da Gestão, Metáforas 
Organizacionais e Teorias Organizacionais;  
OA 3 - Relacionar Ambiente Económico, Sistema Organizacional, Contexto Organizacional e Sistema 
Comportamental;  
OA 4 - Compreender o significado da Informação Financeira e as classificações da Estratégia, Dinâmica 
Organizacional, Mudança Organizacional, Processo de Gestão Estratégica e Processo Racional de 
Tomada de Decisão; 
OA 5 - Explicar o impacto da Análise de Projetos de Investimento, da Gestão Estratégica nas 
Organizações e das Estratégias de Internacionalização; 



AA 6 - Identificar análises de rentabilidade, análises de sensibilidade e fluxos das atividades 
empresariais sob as óticas Financeira, Económica e Monetária; 
OA 7 - Reconhecer a importância do Benchmarking, do Marketing, da Inovação Disruptiva, da Ética e 
da Responsabilidade Social. 

Learning Objectives (LO): 
LO 1 - Explain the role of Managers in Organizations, including respect and integration attached to 
social constructions; 
LO 2 - Recognize the classic books and the most significant milestones related to the evolution of 
Management, Organizational Metaphors and Organizational Theories; 
LO 3 - Relate Economic Environment, Organizational System, Organizational Context and Behavioural 
System;  
LO 4 - Understand the meaning of financial information and the classifications of Strategy, 
Organizational Dynamics, Organizational Change, Strategic Management Process and the Rational 
Decision Making Process; 
LO 5 - Explain the impact of Investment Project Analysis, of Strategic Management on Organizations 
and of the Internationalization Strategies;  
LO 6 - Identify profitability analyses, sensitivity analyses and flows of business activities from a financial, 
economic and monetary perspective;  
LO 7 - Recognize the importance of Benchmarking, Marketing, Disruptive Innovation, Ethics and Social 
Responsibility in Management. 

Inglês Aplicado às Operações I 

ECTS 2 Horas/Semana 2 Código UC A451 

Os Objetivos de Aprendizagem (OA) pretendem desenvolver os 4 parâmetros que compõem o perfil 
linguístico (Listening, Speaking, Reading, Writing), de modo a desenvolver e melhorar a proficiência 
linguística dos alunos em contexto militar: 
OA 1 - Rever, consolidar e desenvolver as competências linguísticas;  
OA 2 - Identificar, distinguir, desenvolver e aplicar vocabulário militar;  
OA 3 - Planificar e desenvolver um projeto oral, aplicando os conhecimentos adquiridos ao longo do 
semestre. 

The Learning Objectives (LO) that follow intend to develop the four language skills in order to enable 
the students to develop and improve their linguistic proficiency in the military context: 
LO 1 - Revise, consolidate and develop languages skills;  
LO 2 - Identify, distinguish, develop and apply military vocabulary; 
LO 3 - Plan and develop an oral project in which the student will apply the knowledge gained 
throughout the semester. 

Geografia dos Grandes Espaços 

ECTS 5 Horas/Semana 3 Código UC M102 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Os Teorizadores do Poder Geográfico;  
OA 2 - Definir Geografia;  
OA 3 - Definir Geografia Física e Humana;  
OA 4 - Caracterizar e Identificar os Fatores geográficos;  
OA 5 - Caracterizar o Oceano Glaciar Ártico;  
OA 6 - Caracterizar o Oceano Atlântico;  
OA 7 - Caracterizar o Oceano Índico;  
OA 8 - Caracterizar o Oceano Pacífico;  
OA 9 - Caracterizar o Oceano Glaciar Antártico;  
OA 10 - Caracterizar o Continente Europeu;  
OA 11 - Caracterizar o Continente Americano;  
OA 12 - Caracterizar o Continente Africano;  
OA 13 - Caracterizar o Continente Asiático;  
OA 14 - Caracterizar a Oceânia;  
OA 15 - Caracterizar o Espaço Estratégico de Interesse Nacional Permanente; 
OA 16 - Caracterizar o Futuro da Geografia. 

Learning Objectives (LO):  
LO 1 - Theorizers of Geographic Power;  



LO 2 - Define Geography;  
LO 3 - Define Physical and Human Geography;  
LO 4 - Characterize and Identify the Geographic Factors;  
LO 5 - Characterize the Ocean Arctic Glacier;  
LO 6 - Characterize the Atlantic Ocean;  
LO 7 - Characterize the Indic Ocean;  
LO 8 - Characterize the Pacific Ocean;  
LO 9 - Characterize the Antarctic Glacier Ocean;  
LO 10 - Characterize the European Continent;  
LO 11 - Characterize the American Continent;  
LO 12 - Characterize the African Continent;  
LO 13 - Characterize the Asian Continent;  
LO 14 - Characterize the Oceania;  
LO 15 - Characterize the Strategic Area of Permanent National Interest; 
LO 16 - Characterize the Future of Geography. 

Cálculo Diferencial e Integral I 

ECTS 6  Horas/Semana 4 Código UC E105 

A unidade curricular de Cálculo Diferencial e Integral I tem como objetivo fornecer aos alunos uma 
ferramenta matemática que permita ao Cadete-Aluno lidar com os conceitos básicos de várias 
disciplinas dos cursos a que se destina. Nomeadamente, pretende-se atingir os seguintes Objetivos de 
Aprendizagem (OA):  
OA 1 - Conjuntos numéricos; 
OA 2 - Diferenciabilidade e integração de funções reais de variável real; 
OA 3 - Séries de funções. 

The curricular unit of Differential and Integral Calculus I aims to provide students with a mathematical 
tool that enables the Student Cadet to deal with the basic concepts of various subject courses. In 
particular, it is intended to achieve the following Learning Objectives (LO):  
LO 1 - Numerical sets;  
LO 2 - Differentiability and integration of real functions of real variables;  
LO 3 - Series of functions. 

Mecânica, Eletricidade e Ótica Clássica 

ECTS 3 Horas/Semana 2 Código UC E301 

Pretende-se nesta UC que os cadetes-alunos adquiram conhecimento sobre algumas Leis da Física e 
suas aplicações nas áreas laboratoriais de (C-M) Mecânica, (C-E) Eletricidade e (C-O) Ótica, bem como 
aptidões e competências de acordo com os seguintes Objectivos de Aprendizagem (OA):  
OA 1 - Planear e efetuar um trabalho laboratorial;  
OA 2 - Analisar, apresentar e interpretar dados experimentais; 
OA 3 - Deduzir Leis de Física a partir de experiência.  

It is intended in this curricular unit to allow the students to learn some of the basic Laws of Physics and 
their applications in the laboratory for Mechanics (C-M) , Electricity (C-E) and Optics (C-O). Students 
should aquire skills and competences, according to the following Learning Objectives (LO): 
LO 1 - Plan and carry out experimental work; 
LO 2 - Analyse, present and interpret experimental data;  
LO 3 - Deduce Physical Laws from experimental data. 

 
1º Ano | 2º Semestre 

 

Metodologia da Comunicação 

ECTS 1,5 Horas/Semana 2 Código UC H222 

A Unidade Curricular tem como objetivo central compreender as dinâmicas básicas da comunicação 
no âmbito académico e socioprofissional. Os Objetivos de Aprendizagem (OA) visam desenvolver nos 
estudantes as seguintes competências: 
OA 1 - Identificar os mecanismos do processo de comunicação, considerando quer as barreiras, quer 
as condições de eficiência, para interagir adequadamente com diferentes interlocutores em diferentes 
contextos;  



OA 2 - Aperfeiçoar a expressão escrita e oral atendendo aos fatores linguísticos, pragmáticos e 
estilísticos;  
OA 3 - Pesquisar, selecionar e organizar informação extraída de bases de dados científicas;  
OA 4 - Planear e redigir trabalhos académicos de diferentes tipologias;  
OA 5 - Organizar apresentações em público. 

The main objective of the Curricular Unit is to understand the basic dynamics of communication in the 
academic and socio-professional scope. In particular, the Learning Outcomes (LO) aim to develop in 
the students the following skills: 
LO 1 - Identify mechanisms of the communication process and its effectiveness conditions, to interact 
effectively with other interlocutors in diverse situations;  
LO 2 - Improve oral and written expression, given the linguistic, pragmatic and stylistic factors;  
LO 3 - Develop research capabilities to select, process and use information retried from scientific 
databases;  
LO 4 - Plan and write academic papers; 
LO 5 - Organize public presentations. 

Programação 

ECTS 6  Horas/Semana 4 Código UC E201 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Compreender programas escritos na linguagem de Programação C/C++, identificando o objetivo 
que se pretende alcançar com a sua execução; 
OA 2 - Capacidade de abordar os vários problemas utilizando uma aproximação modular; 
OA 3 - Compreender a tipologia dinâmica da programação, bem como o recurso ao conceito de 
trabalho por objetos; 
OA 4 - Implementar e usar estruturas de dados básicas e manipulação de ficheiros; 
OA 5 - Ter a capacidade de criar autonomia para a aprendizagem de outras linguagens procedimentais, 
a partir de documentação existente em suporte adequado, e entender a conexão global entre as várias 
linguagens disponíveis. 

Learning Objectives (LO):  
LO 1 - Understanding programs written in the programming language C/ C ++, identifying the goal to 
be achieved in its implementation; 
LO 2 - Ability to address the various problems using a modular approach; 
LO 3 - Understanding the dynamics type of programming as well as the use of the concept of work by 
objects; 
LO 4 - Implement and use basic data structures and file manipulation; 
LO 5 - Having the ability to create autonomy for learning other procedural languages, from existing 
documentation on suitable media, and understand the global connection between different languages 
available. 

Elementos de Armamento 

ECTS 5  Horas/Semana 3 Código UC M301 

Os objetivos gerais no final da frequência será dotar os alunos com capacidades para identificar, 
classificar e operar em segurança armamento, em diversas circunstâncias ou situações profissionais, 
através dos seguintes Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Explicar e discutir conceitos sobre operar armas de fogo em segurança; 
OA 2 - Enunciar e descrever a divisão e classificação das armas; 
OA 3 - Explicar e discutir a evolução do armamento; 
OA 4 - Explicar e discutir conceitos relacionados com o funcionamento das armas; 
OA 5 - Enunciar as condições que devem satisfazer as armas de mão e de fogo; 
OA 6 - Descrever a organização de uma arma de fogo ordinária; 
OA 7 - Descrever a organização e funcionamento dos revolveres; 
OA 8 - Caracterizar armas de fogo semi-automáticas e automáticas; 
OA 9 - Identificar os diferentes tipos de automatismos; 
OA 10 - Enunciar a organização e funcionamento das granadas de mão e munições; 
OA 11 - Caracterizar as armas Bullpup; 
OA 12 - Caracterizar as armas de let.Red. 



The general objectives at the end of the frequency will be assigned to students with identification, 
classification and operation in security armaments, in different circumstances or professional 
professionals, through the following Learning Objectives (LO): 
LO 1 - Explain and discuss concepts about the operation of firearms safely; 
LO 2 - Enunciate and describe a division and classification of weapons; 
LO 3 - Explain and discuss an evolution of armament; 
LO 4 - Explain and discuss concepts related to the operation of weapons; 
LO 5 - Cancel the conditions that must be respected with hand and firearms; 
LO 6 - Describe an organization of a common firearm; 
LO 7 - Description of the organization and operation of the revolvers; 
LO 8 - Characterize semi-automatic and automatic firearms; 
LO 9 - Identify the different types of automation; 
LO 10 - Announcement of organization and operation of hand grenades and ammunition; 
LO 11 - Characterize as Bullpup weapons; 
LO 12 - Characterize the Red.let. weapons. 

Inglês Aplicado às Operações de Engenharia 

ECTS 2 Horas/Semana 2 Código UC A452 

Pretende-se desenvolver nos alunos as competências de conhecimento técnico (domínio da 
Engenharia), através de análise crítica, de raciocínio analítico (dimensão cognitiva) e da aplicação dos 
conceitos na resolução de problemas relacionados com a área de estudo. Objetivos de aprendizagem 
(OA): 
OA 1 - Reconhecer e utilizar vocabulário técnico em língua inglesa no âmbito da engenharia; 
OA 2 - Identificar e analisar problemas de forma a resolver situações relacionadas com engenharia; 
OA 3 - Descrever procedimentos e situações no contexto da engenharia; 
OA 4 - Redigir textos de carácter técnico no domínio da engenharia; 
OA 5 - Demonstrar domínio de vocabulário técnico aprendido em situações técnicas no âmbito 
específico da engenharia. 

It is intended to develop in students the skills of technical knowledge (Engineering), through critical 
review, analytical thinking (cognitive dimension) and the use of the concepts in the resolution of 
problems related to the study area. Learning Objectives (LO): 
LO 1 - Recognize and use technical vocabulary in English regarding engineering; 
LO 2 - Identify and analyse problems in order to solve situations related to engineering; 
LO 3 - Describe procedures and situations in the context of engineering; 
LO 4 - Write technical texts in the field of engineering. 

Química Geral 

ECTS 6 Horas/Semana 4 Código UC E308 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Compreensão da estrutura, propriedades e transformação da matéria em geral; 
OA 2 - Identificar a presença de espécies ácidas e bases presentes numa solução; 
OA 3 - Compreender a cinética e a termoquímica de uma reação; 
OA 4 - Compreender a transferência de energia nas células eletroquímicas. 

Learning Objectives (LO): 
LO 1 - Understanding of the structure, properties and processing of matter in general; 
LO 2 - Identify the presence of acidic species and gifts bases in a solution; 
LO 3 -Understanding the kinetics and thermochemistry of a reaction; 
LO 4 - Understand the energy transfer in electrochemical cells. 

Fundamentos da Organização Militar 

ECTS 3  Horas/Semana 3 Código UC M202 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Identificar a legislação e as diversas organizações que associadas à Segurança e Defesa Nacional;  
OA 2 - Identificar a finalidade, organização, missões e características das Forças Armadas e da Guarda 
Nacional Republicana;  
OA 3 - Reconhecer as relações de comando e apoio;  
OA 4 - Utilizar as abreviaturas e os sinais convencionais militares; 
OA 5 - Identificar a constituição das Grandes Unidades do Exército Português. 

Learning Objectives (LO):  



LO 1 - Identify the legislation and the organizations associated to the National Security and Defense;  
LO 2 - Identify the finality, organization, missions and characteristics of the Armed Forces and the 
Republican Nacional Guard;  
LO 3 - Recognize command and support relationships;  
LO 4 - Use military abbreviations and military symbols;  
LO 5 - Identify the constitution of the Great Units of the Portuguese Army. 

Cálculo Diferencial e Integral II 

ECTS 7,5 Horas/Semana 5 Código UC E111 

A unidade curricular de Cálculo Diferencial e Integral II tem como objetivo fornecer aos alunos uma 
ferramenta matemática que permita ao Cadete-Aluno lidar com os conceitos básicos de várias 
disciplinas dos cursos a que se destina. Nomeadamente, pretende-se atingir os seguintes Objetivos de 
Aprendizagem (OA):  
OA 1 - Limites e continuidade de funções escalares e vetoriais em Rn; 
OA 2 - Diferenciabilidade em Rn;  
OA 3 - Resolução de integrais em Rn. 

The curricular unit of Differential and Integral Calculus II aims to provide students with a mathematical 
tool that allows the Cadet-Student to deal with the basic concepts of the various disciplines of the 
courses for which they are intended. In particular, it is intended to achieve the following Learning 
Objectives (LO): 
LO 1 - Limits and continuity of scalar and vector functions in Rn; 
LO 2 - Differentiability in Rn;  
LO 3 - Resolution of integrals in Rn. 

 
2º Ano/1º Semestre 

 

Sistemas Digitais 

ECTS 6,5 Horas/Semana 5 Código UC E701 

Pretende-se desenvolver nos alunos as competências, conhecimento técnico, raciocínio crítico e 
trabalho de equipa, através do efeito conjugado entre metodologia de ensino, avaliação e conteúdos 
programáticos. Estes procurarão contribuir para atingir os seguintes Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Derivar, manipular e simplificar funções booleanas; 
OA 2 - Concretizar funções booleanas com circuitos com portas lógicas simples; 
OA 3 - Utilizar sistemas de numeração binária e aritmética binária; 
OA 4 - Compreender o funcionamento dos componentes fundamentais dos circuitos combinatórios. 
OA 5 - Compreender o funcionamento dos elementos básicos de memória, e utilizar registos e 
contadores; 
OA 6 - Especificar e sintetizar circuitos sequenciais síncronos; 
OA 7 - Compreender os conceitos básicos de sincronismo temporal e de análise de tempos de 
propagação; 
OA 8 - Projetar sistemas digitais de pequena complexidade utilizando componentes combinatórios e 
sequenciais. 

It is intended to develop in students the skills, technical knowledge, critical reasoning and teamwork, 
through the combined effect between teaching methodology, and evaluation and programmatic 
content. These will seek to contribute to achieving the following Learning Objectives (LO):  
LO 1 - Derive, manipulate and simplify Boolean functions; 
LO 2 - Implement Boolean functions with simple logic gate circuits; 
LO 3 - Use binary numbering systems and binary arithmetic; 
LO 4 - Understand the operation of the fundamental components of combinatorial circuits; 
LO 5 - Understand the operation of basic memory elements, and use registers and counters; 
LO 6 - Specify and synthesize synchronous sequential circuits; 
LO 7 - Understand the basic concepts of time synchronism and propagation time analysis; 
LO 8 - Design digital systems of low complexity using combinatorial and sequential components. 

Topografia e Geomática 

ECTS 5 Horas/Semana 4 Código UC E405 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 



OA 1 - Familiarizar os alunos com os conceitos básicos da Geodesia, da Cartografia, da Topografia, da 
Fotogrametria e da Deteção Remota; 
OA 2 - Proporcionar contacto com leitura e medição e maximização da utilização das ferramentas 
disponíveis em cartas topográficas, nomeadamente a Carta Militar de Portugal, nas imagens aéreas e 
de satélite e ainda com levantamentos topográficos em escalas grandes, pelos métodos clássico e 
espacial (GNSS); 
OA 3 - Pretende-se que com os conhecimentos adquiridos na disciplina os alunos sejam capazes de 
utilizar corretamente a cartografia e as imagens nas vertentes de interpretação e medição, efetuar 
pequenos levantamentos topográficos com métodos clássicos e recolher e processar os dados 
adquiridos com recetores GPS. 

Learning Objectives (LO):  
LO 1 - Familiarize students with the basic concepts of Geodesy, Cartography, Topography, 
Photogrammetry and Remote Sensing; 
LO 2 - provide contact with reading and measurement and maximizing the use of the tools available in 
topographic maps, namely the Military Map of Portugal, in aerial images and satellite imagery and also 
with topographic surveys at large scales, by the classical and spatial methods (GNSS); 
LO 3 - It is intended that with the knowledge acquired in the discipline students are able to correctly 
use cartography and images in the areas of interpretation and measurement, carry out small 
topographic surveys with classical methods and collect and process the data acquired with GPS 
receivers. 

Tática Geral I 

ECTS 4  Horas/Semana 3 Código UC M214 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Conhecer o contexto e conceitos doutrinais em ambiente operacional: Princípios de Guerra, 
Níveis e Fundamentos de Operações; 
OA 2 - Caracterizar genericamente o Espectro e Tipologia das Operações Militares; 
OA 3 - Conhecer os conceitos: Armas Combinadas, Funções de Combate, Potencial de Combate, Forças 
Conjuntas e Combinadas;  
OA 4 - Descrever a organização do Campo de Batalha;  
OA 5 - Caracterizar a tipologia das diferentes Ameaças nas Operações Militares. 

Learning Objectives (LO): 
LO 1 - Know the framework and doctrinal concepts in the operational environment: Principles of War, 
Levels and Fundamentals of Operations; 
LO 2 - Generally characterize the Spectrum and Typology of Military Operations;  
LO 3 - Know the concepts: Combined Weapons, Combat Functions, Combat Potential, Joint and 
Combined Forces; 
LO 4 - Describe the organization of the Battlefield; 
LO 5 - Characterize the typology of the different Threats in Military Operations. 

Cálculo Diferencial e Integral III 

ECTS 7,5  Horas/Semana 5 Código UC E106 

A unidade curricular de Análise Complexa e Equações Diferenciais tem como objetivo fornecer aos 
alunos uma ferramenta matemática que permita ao Cadete-Aluno lidar com os conceitos básicos de 
várias disciplinas dos cursos a que se destina. Nomeadamente, pretende-se atingir os seguintes 
Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Análise complexa;  
OA 2 - Equações diferenciais ordinárias;  
OA 3 - Séries de Fourrier e equações diferenciais parciais;  
OA 4 - Transformada de Laplace. 

The curricular unit of Complex Analysis and Differential Equations aims to provide students with a 
mathematical tool that allows the cadet-student deal with the basics of various disciplines of the 
courses to which they relate. In particular, it is intended to achieve the following Learning Objectives 
(LO):  
LO 1 - Comprehensive analysis; 
LO 2 - Ordinary differential equations;  
LO 3 - Fourier series and partial differential equations; 
LO 4 - Laplace transform. 



Mecânica e Ondas 

ECTS 6 Horas/Semana 4 Código UC E302 

Nesta unidade curricular pretende-se dotar o Cadete-Aluno com conhecimento sobre as Leis de Física 
na sua aplicação para a Mecânica. Pretende-se assim que os alunos desenvolvam aptidões e 
competências para analisar: 
OA 1 - Movimento de um corpo; 
OA 2 - Energia e a interação entre partículas; 
OA 3 - O comportamento de fluidos; 
OA 4 - Ondas e Oscilações; 
OA 5 - Relatividade. 

In this curricular unit it is intended to provide to the students’ knowledge on the Laws of Physics and 
their application to mechanics. The student should develop skills and competences in order to analyse: 
LO 1 - Movement; 
LO 2 - Energy and the interaction between particles; 
LO 3 - The behaviour of fluids; 
LO 4 - Waves and oscillations; 
LO 5 - Relativity. 

 
2º Ano | 2º Semestre 

 

Análise dos Circuitos 

ECTS 6  Horas/Semana 5 Código UC E708 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Caracterizar no domínio do tempo o comportamento circuitos lineares e não-lineares; 
OA 2 - Determinar a resposta temporal de circuitos lineares resistivos e dinâmicos; 
OA 3 - Determinar a resposta em regime forçado de circuitos resistivos e dinâmicos; 
OA 4 - Analisar o comportamento de alguns circuitos não-lineares. 

Learning Objectives (LO):  
LO 1 - Linear and non-linear circuit equations; 
LO 2 - Time response of resistive and dynamic linear circuits; 
LO 3 - Steady-state analysis of circuits; 
LO 4 - Introduction to non-linear circuit analysis. 

Matemática Computacional 

ECTS 5 Horas/Semana 3 Código UC E115 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Obter conhecimentos em: Origem, propriedades e propagação de erros;  
OA 2 - Aprender a desenvolver algoritmos para determinar zeros de funções; para resolução de 
equações lineares; para interpolação e aproximação; e para derivação e quadratura; para integração 
de EDO; sua implementação através de programação; suas propriedades numéricas; 
OA 3 - Desenvolver aptidão para: avaliar e controlar a eficácia de algoritmos;  
OA 4 - Desenvolver e programar algoritmos; aplicar algoritmos em problemas práticos; 
OA 5 - Escolher algoritmos adequados para cada problema;  
OA 6 - Interpretar os resultados da aplicação dum algoritmo. 

Learning Objectives (LO):  
LO 1 - Get knowledge in: Origin, properties and propagation of errors; 
LO 2 - Develop algorithms for determining zeros of functions; for solving linear equations; for 
interpolation and approximation; for derivation and quadrature; for integration of ODE; its 
implementation through programming; its numerical properties; 
LO 3 - Develop skills in Algorithm evaluation and control of its effectiveness; 
LO 4 - Algorithm development and programming; Application of algorithms in practical problems; 
LO 5 - Be able to select the appropriate algorithm for each problem;  
LO 6 - Be able to interpret algorithm results. 

Arquitetura de Computadores 

ECTS 6 Horas/Semana 5        Código UC E707 

Objetivos de Aprendizagem (OA):  



OA 1 - Compreender o hardware de um sistema computacional, distinguir um microcontrolador de um 
computador pessoal;  
OA 2 - Conhecer a evolução histórica dos computadores. Saber a constituição dos computadores de 
uso geral; 
OA 3 - Saber a constituição interna de um microcontrolador e projetar um microcontrolador básico em 
simulador; 
OA 4 - Saber projetar uma unidade de controlo sequencial; 
OA 5 - Saber a constituição de memórias; 
OA 6 - Familiarização com as práticas de utilização de microcontroladores em sistemas embebidos; 
OA 7 - Programar em Assembly. 

Learning Objectives (LO):  
LO 1 - Understand the hardware of a computer system. Distinguish a microcontroller from a personal 
computer; 
LO 2 - To know the historical evolution of computers. Know the constitution of computers for general 
purpose; 
LO 3 - Know the internal constitution of a microcontroller and design a basic microcontroller in a 
simulator; 
LO 4 - To know how to design a sequential control unit;  
LO 5 - To know the constitution of memories; 
LO 6 - Familiarization with the practices of using microcontrollers in embedded systems;  
LO 7 - Programming in Assembly. 

Eletromagnetismo 

ECTS 4          Horas/Semana 3        Código UC E307 

Pretende-se nesta unidade curricular que o Cadete-Aluno desenvolva conhecimento sobre as Leis de 
Física na sua aplicação para o Eletromagnetismo. Pretende-se, neste contexto que o aluno desenvolva 
diversas aptidões e competências, de acordo com os seguintes Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Esta unidade curricular apresenta os conceitos e princípios básicos do eletromagnetismo e da 
ótica física, reforçando a compreensão desses conceitos através de aplicações ao mundo real. Os 
alunos deverão ter a capacidade de manipular esses conceitos e saber aplica-los à resolução de 
problemas; 
OA 2 - Os estudantes serão motivados por exemplos de aplicação dos princípios da física noutras áreas 
do conhecimento científico e tecnológico. O ensino teórico será complementado com apoio teórico-
prático e a realização de demonstrações laboratoriais. 

In this curricular unit it is intended that the student will learn on the Laws of Physics in their applications 
to electromagnetism. The student should develop several skills and competences, according to the 
following Learning Objectives (LO):  
LO 1 - This course presents the concepts and basic principles of electromagnetism and optics, 
reinforcing the comprehension of these concepts via real-world examples; 
LO 2 - The students should attain the capability to manipulate these concepts and know how to apply 
them to solving problems. Theory is complemented by problem solving and laboratory demonstrations. 

Termodinâmica e Física Estatística 

ECTS 6 Horas/Semana 4 Código UC E306 

Pretende-se nesta unidade curricular que o Cadete-Aluno desenvolva conhecimento sobre as Leis de 
Física na sua aplicação para a Termodinâmica e a Estrutura da Matéria. 
Aptidões e Competências: Dotar o aluno com competência para analisar: 
OA 1 - Calor e propriedades térmicas dos meios; 
OA 2 - Os princípios de termodinâmica; 
OA 3 - Física estatística; 
OA 4 - Física Quântica; 
OA 5 - Aplicações da Física Moderna/Quântica. 

In this curricular unit it is intended that the student will learn on the Laws of Physics and their 
application to thermodynamics and the structure of material. 
Skills and competences: give the cadet the capacity to analyse: 
LO 1 - Heat and thermal properties of materials; 
LO 2 - The principles of thermodynamics; 
LO 3 - Statistical Physics; 



LO 4 - Quantum Physics; 
LO 5 - Applications of Modern Physics. 

Cibersegurança e Ciberdefesa 

ECTS 4  Horas/Semana 3 Código UC E202 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Explicar os principais conceitos e abordagens no âmbito da Cibersegurança e Ciberdefesa;  
OA 2 - Compreender as principais ameaças nas diversas dimensões; 
OA 3 - Modelar cenários de ataque e avaliar o risco;  
OA 4 - Identificar os principais controlos de Cibersegurança;  
OA 5 - Planear a implementação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI);  
OA 6 - Descrever sumariamente a doutrina de Ciberdefesa das FA / Exército;  
OA 7 - Compreender os mecanismos de segurança, com enfoque à Criptografia, Assinaturas Digitais, 
protocolos de segurança e autenticação;  
OA 8 - Identificar aspetos legais e potencialidades da análise forense digital e compreender a execução 
de algumas tarefas críticas neste âmbito, bem como realçar as técnicas anti-forense;  
OA 9 - Compreender a utilização segura dos sistemas operativos, aplicações, redes Wi-Fi, cloud, 
dispositivos IoT, canais seguros para comunicar;  
OA 10 - Realizar técnicas de reconhecimento através de fontes abertas na internet. 

Learning Objectives (LO):  
LO 1 - Explain the main concepts and approaches in the field of Cyber-security and Cyber-defence; 
LO 2 - Understand the main threats in the various dimensions;  
LO 3 - Model attack scenarios and assess risk;  
LO 4 - Identify the main cyber-security controls;  
LO 5 - Plan the implementation of an Information Security Management System (SGSI);  
LO 6 - Describe briefly the doctrine of Cyberdefense of the FA / Army;  
LO 7 - Understand the security mechanisms, focusing on Cryptography, Digital Signatures, security 
protocols and authentication;  
LO 8 - Identify legal aspects and potentialities of digital forensic analysis and understand the execution 
of some critical tasks in this field, as well as highlighting the anti-forensic techniques; 
LO 9 - Understand the secure use of operating systems, applications, Wi-Fi networks, cloud, IoT devices, 
secure channels to communicate; 
LO 10 - To perform recognition techniques through open sources on the Internet. 

 
3º ano | 1º Semestre 

Algoritmos e Estruturas de Dados 

ECTS 6,5 Horas/Semana 5 Código UC E205 

A UC de Algoritmos e Estruturas de Dados tem por objetivo dotar os alunos dos conceitos fundamentais 
relativos à teoria e prática de Técnicas de Representação e de Algoritmos de Manipulação de Dados. 
Pretende-se desenvolver nos alunos as competências de conhecimento técnico (domínio 
organizacional), de raciocínio critico, de raciocínio analítico (dimensão Cognitiva), de trabalho de 
equipa (dimensão de liderança), e de comunicação (dimensão de liderança/influência), através do 
efeito conjugado entre metodologia de ensino, metodologia de avaliação e conteúdos programáticos. 
Estes procurarão contribuir para atingir os seguintes Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Dominar as técnicas de representação de dados: listas, árvores e grafos; 
OA 2 - Conceber e analisar a eficiência dos algoritmos mais usados de manipulação de dados: inserção, 
ordenação e pesquisa; 
OA 3 - Desenvolver aplicações usando a linguagem de programação C. 

The Curricular Unit of Algorithms and Data Structures aim to provide students with the fundamental 
concepts related to the theory and practice of Data Representation Techniques and Data Manipulation 
Algorithms. 
It is intended to develop in students the skills of technical knowledge (organizational domain), critical 
reasoning, analytical reasoning (cognitive dimension), teamwork (leadership dimension), and 
communication skills (leadership / influence dimension) through of the combined effect of teaching 
methodology, evaluation methodology and program content. These will seek to contribute to achieving 
the following Learning Objectives (LA): 
LO 1 - To master the techniques of data representation: lists, trees and graphs; 



LO 2 - Design and analyse the efficiency of the most used algorithms of data manipulation: insertion, 
ordering and research; 
LO 3 - Develop applications using the C programming language.   

Probabilidades e Estatística 

ECTS 6 Horas/Semana 5 Código UC E108 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
Adquirir conhecimento em: 
OA 1 - Recolha e agrupamento de dados;  
OA 2 - Esboço e interpretação de representações gráficas;  
OA 3 - Cálculo e interpretação de estatísticas; 
OA 4 - Conceito e propriedades da medida de probabilidade;  
OA 5 - Funções de distribuição;  
OA 6 - Modelos probabilísticos; 
OA 7 - Técnicas de Inferência estatística; 
OA 8 - Desenvolver aptidão para recolha, organização e interpretação de dados  
OA 9 - Desenvolver aptidão para medir probabilidades em situações práticas;  
OA 10 - Aplicar modelos probabilísticos;  
OA 11 - Interpretar resultados e relatórios estatísticos; 
OA 12 - Identificar na estatística conceitos gerais da matemática; 
OA 13 - Adquirir competências em: valorização pessoal, planeamento e análise, autonomia e iniciativa, 
inteligência geral, raciocínio analítico, raciocínio crítico, pensamento criativo, tomada de decisão e 
autoconfiança. 

Learning Objectives (LO): 
Getting Knowledge in: 
LO 1 - Collecting and grouping of data; 
LO 2 - Sketching and interpreting graphical representations; 
LO 3 - Computation and interpretations of statistics; 
LO 4 - Concept and properties of probability measure; 
LO 5 - Distribution function; 
LO 6 - Probabilistic models; 
LO 7 - Statistical inference techniques; 
LO 8 - Develop skills in Collecting, organizing and interpreting statistical data; 
LO 9 - Develop skills in probability measuring in practical situations; 
LO 10 - Apply probabilistic models; 
LO 11 - Interpret statistical reports and results; 
LO 12 - Identify general mathematical concepts in statistics; 
LO 13 - Acquire competences in: personal valorisation; planning and analysis, autonomy and initiative, 
overall intelligence, analytical reasoning, critical reasoning,  creative thinking, decision making and self-
confidence. 

Fundamentos de Eletrónica 

ECTS 6,5 Horas/Semana 4          Código UC E702 

Pretende-se que os Alunos desenvolvam competências de carácter essencialmente técnico-científico, 
suportado pelo recurso ao pensamento analítico, mas também com uma componente de pensamento 
crítico, na tentativa de incrementar a autonomia e os aspetos cognitivos da formação nesta área 
científica. A metodologia de ensino, o método de avaliação e os conteúdos programáticos estão 
harmonizados para atingir os seguintes Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Entender os conceitos básicos da estrutura, propriedades e da condução em semicondutores; 
OA 2 - Analisar o funcionamento interno de dispositivos eletrónicos baseados em semicondutores; 
OA 3 - Analisar circuitos eletrónicos básicos, baseados em dispositivos semicondutores; 
OA 4 - Entender o funcionamento de dispositivos de potência e optoelectrónicos. 

The objective is the development of technical and scientific competencies, resorting to analytical 
thinking, together with critical thinking, to improve student autonomy in the scientific field of 
Electronics. The teaching methodology and the programmatic contents are targeted to achieve the 
following Learning Objectives (LO): 
LO 1 - To understand the basic concepts of the structure, electrical parameters and the conduction 
mechanisms in semiconductor materials; 



LO 2 - To analyse the structure and functionality of the basic electronic semiconductor devices; 
LO 3 - To analyse basic electronic circuits with semiconductor devices; 
LO 4 - To understand the basic behaviour and functionality of power electronic and optoelectronic 
devices. 

Logística Militar 

ECTS 5 Horas/Semana 3 Código UC M151 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Identificar a evolução do conceito de Logística e os seus princípios; 
OA 2 - Identificar os conceitos fundamentais das diferentes Funções Logísticas; 
OA 3 - Identificar a Organização do Apoio de Serviços no Teatro de Operações;  
OA 4 - Identificar a Organização Logística da Brigada Mecanizada; 
OA 5 - Identificar o âmbito da Proteção da Área da Retaguarda; 
OA 6 - Identificar a Área de Apoio de Serviços; 
OA 7 - Identificar os documentos logísticos; 
OA 8 - Identificar o Apoio Logístico às Forças Nacionais Destacadas; 
OA 9 - Identificar o Apoio Logístico nas Organizações Internacionais; 
OA 10 - Identificar a organização e estrutura logística da Guarda Nacional Republicana; 
OA 11 - Identificar o planeamento e controlo dos Órgãos Superiores de Comando e Direção da GNR; 
OA 12 - Identificar as atividades e responsabilidades dos Órgãos de Apoio e Execução da GNR; 
OA 13 - Identificar a organização do Sistema Nacional de Compras Públicas; 
OA 14 - Identificar o Apoio Logístico da GNR em Missões Externas. 

Learning Objectives (LO):  
LO 1 - The evolution of the concept of Logistic and its principles; 
LO 2 - Identification of fundamental concepts to the different Logistic Function; 
LO 3 - Understanding of the Service Support organization in the Operations Area; 
LO 4 - Understanding the Logistic Organization of the Mechanize Brigade; 
LO 5 - Understanding of the security of the backward area of operations; 
LO 6 - Identification of the Area of Service Support; 
LO 7 - Adaptation with Logistic documents; 
LO 8 - Identification of the Service Support concerning the National Forces in Operations; 
LO 9 - Understanding the Logistical support of the International Organizations; 
LO 10 - Identify the Logistical organization and structure of the National Guard (NG); 
LO 11 - Understand the planning and control of the Senior Hierarchy (SH) of the NG; 
LO 12 - Identify the activities of the SH of the NG; 
LO 13 - Understand the organization of the NG system of public acquisitions; 
LO 14 - Understand the Logistical in the NG during the mission accomplishment. 

Sinais e Sistemas 

ECTS 6 Horas/Semana 4 Código UC E705 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Caracterizar no domínio do tempo (contínuo e discreto) sinais; 
OA 2 - Caracterizar sistemas como operadores de sinais; 
OA 3 - Analisar a resposta temporal de sistemas; 
OA 4 - Analisar a resposta em frequência de sistemas; 
OA 5 - Conversão de sinais em tempo contínuo para tempo discreto e sua reconstrução. 

Learning Objectives (LO):  
LO 1 - To characterize continuous and discrete time systems; 
LO 2 - To study systems as a mathematical operator of signals; 
LO 3 - Time response of linear systems; 
LO 4 - Frequency response of linear systems; 
LO 5 - Continuous to discrete-time by uniform sampling and reconstruction. 

 
3º Ano | 2º Semestre 

 

Electrónica I 

ECTS 6 Horas/Semana 4 Código UC E709 



Pretende-se que os Alunos desenvolvam competências de carácter essencialmente científico, com 
recurso ao pensamento analítico, na tentativa de incrementar a autonomia técnico-científica e os 
aspetos cognitivos da formação nesta área científica. A metodologia de ensino, o método de avaliação 
e os conteúdos programáticos estão harmonizados para atingir os seguintes Objetivos de 
Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Conhecimento dos processos e estruturas da tecnologia CMOS; 
OA 2 - Interpretação e dimensionamento de circuitos da eletrónica digital em CMOS; 
OA 3 - Interpretação de circuitos da eletrónica analógica integrada; 
OA 4 - influência das dimensões, parâmetros tecnológicos, e térmicos, nos circuitos eletrónicos; 
OA 5 -Dimensionamento de blocos funcionais analógicos em tecnologia CMOS. 

The objective is the development of technical and scientific competencies, resorting to analytical 
thinking, to improve student autonomy in the scientific field of Electronics basic blocks. The teaching 
methodology and the programmatic contents are targeted to achieve the following Learning Objectives 
(LO): 
LO 1 - To understand the CMOS technology and the respective integrated structures; 
LO 2 - Knowledge and design on CMOS digital electronic circuits; 
LO 3 - Knowledge on the functional Interpretation of integrated analogue electronic circuits; 
LO 4 - To understand the influence of technological, geometrical parameters, and temperature on the 
behaviour of semiconductor devices; 
LO 5 - Design of basic building blocks in analogue CMOS technology. 

Electrotecnia Teórica 

ECTS 7 Horas/Semana 4 Código UC E711 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Fornecer aos alunos uma base sólida de conhecimentos e competências no domínio do campo 
eletromagnético, que lhes permita a compreensão das matérias a jusante, bem como acompanhar os 
desenvolvimentos tecnológicos no decorrer da sua atividade profissional como futuros oficiais das 
Forças Armada. 

Learning Objectives (LO): 
LO 1 - To provide students with a solid base of knowledge and competencies in the electromagnetic 
field domain, which will enable them to understand forthcoming disciplines as well as to keep in pace 
with technological developments in the course of their professional activity as future Army officers. 

Gestão da Manutenção de Sistemas de Armas 

ECTS 3 Horas/Semana 3    Código UC E604 

O objetivo desta unidade curricular é o de proporcionar aos estudantes uma visão integrada dos 
conceitos, técnicas e estratégicas mais utilizadas na Gestão da Manutenção. No final do ciclo de 
estudos espera-se que os alunos detenham uma visão global dos conceitos, problemas e ferramentas 
disponíveis por forma a poderem tomar as melhores decisões no âmbito da Gestão da Manutenção. 
No final da Unidade Curricular (UC) espera-se que os estudantes sejam capazes de utilizar as diferentes 
ferramentas apresentadas ao longo UC na tomada das melhores decisões de apoio à gestão da 
manutenção. Em particular, espera-se que os estudantes saibam escolher as técnicas quantitativas de 
fiabilidade, otimização e outras adequadas. Que sejam, ainda, capazes de decidir sobre as melhores 
estratégias de manutenção planeada baseadas nas ferramentas de cálculo apreendidas. 

The aim of this curricular unit is to provide students with an integrated overall view of the most 
common concepts, techniques and strategies used in Maintenance Management. A decision support 
system for maintenance is presented in order to allow students to solve the main maintenance 
management problems and to help them make the best decisions in the scope of Maintenance 
Management. At the end of this course unit student are expected to be able to use the different tools 
presented throughout the curricular unit in decision making to support maintenance management. In 
particular, students are expected to be able to choose the best quantitative reliability, optimisation 
and other appropriate techniques. In addition, they should be able to make a decision regarding the 
best planned maintenance strategies based on the acquired calculation tools. 

Programação de Sistemas 

ECTS 6 Horas/Semana 5 Código UC E203 

Pretende-se desenvolver nos alunos as competências de conhecimento técnico (domínio 
organizacional), de raciocínio crítico, de raciocínio analítico (dimensão cognitiva), de trabalho de 
equipa (dimensão da liderança) e de comunicação (dimensão de liderança/influência), através do 



efeito conjugado entre metodologia de ensino, metodologia de avaliação e conteúdos programáticos. 
Estes procurarão contribuir para atingir os seguintes Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Caracterizar os sistemas operativos; 
OA 2 - Criar e gerir processos e fios de execução; 
OA 3 - Implementar sistemas de comunicação e sincronização entre processos; 
OA 4 - Analisar sistemas de gestão de memória; 
OA 5 - Compreender e implementar os sistemas de gestão de ficheiros; 
OA 6 - Gestão de entradas/saídas. 

The development in students the technical knowledge skills (organizational domain), critical thinking, 
analytical reasoning (cognitive dimension), teamwork (dimension of leadership) and communication 
(dimension of leadership / influence) through combined effect between teaching methodology, 
assessment methodology and syllabus. These seek to contribute to achieving the following Learning 
Objectives (LO): 
LO 1 - Characterize operating systems; 
LO 2 - Create and manage running processes and threads; 
LO 3 - Implement communication and synchronization systems between processes; 
LO 4 - Analyse memory management systems; 
LO 5 - Understand and implement the file management systems; 
LO 6 - Management of inputs / outputs. 

Tática Geral II 

ECTS 4 Horas/Semana 3 Código UC M215 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Compreender o processo de Resolução de Problemas na Tomada de decisão; OA 2 - Aplicar o 
processo de Resolução de Problemas numa situação;  
OA 3 - Identificar os contributos das Funções de Combate;  
OA 4 - Compreender o Processo de Decisão Militar (PDM); 
OA 5 - Elaborar Planos e Ordens. 

Learning Objectives (LO):  
LO 1 - Understand the Problem Resolution Process in Decision Making;  
LO 2 - Apply the Problem Resolution process in a situation;  
LO 3 - Identify the contributions of the Combat Functions;  
LO 4 - Understand the Military Decision Process (PDM); 
LO 5 - Develop Plans and Orders. 

Teoria Geral da Estratégia 

ECTS 4 Horas/Semana 3 Código UC M110 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Reconhecer a importância da unidade curricular; 
OA 2 - Explicar a evolução do conceito Estratégia; 
OA 3 - Definir Estratégia; 
OA 4 - Explicar as interações entre Política e Estratégia; 
OA 5 - Relacionar Estratégia com Tática; 
OA 6 - Classificar as divisões da Estratégia; 
OA 7 - Descreveras fases do planeamento de ação estratégica; 
OA 8 - Explicar a estrutura da direção estratégica; 
OA 9 - Listar a documentação associada ao «Planeamento Estratégico»; 
OA 10 - Caracterizar o CEDN; 
OA 11 - Caracterizar o CEM; 
OA 12 - Conhecer as MIFA; 
OA 13 - Explicar as diferenças entre Estratégia Militar e Estratégia Empresarial; 
OA 14 - Explicar a diferença entre «competição» e «conflito»;  
OA 15 - Distinguir as diferentes formas de coação;  
OA 16 - Explicar a evolução do conceito Guerra;  
OA 17 - Definir Guerra;  
OA 18 - Diferenciar Guerra de operação de imposição de paz; 
OA 19 - Defesa da Paz e o valor das correntes pacifistas;  
OA 20 - Descrever o modelo de desenvolvimento de uma crise internacional;  



OA 21 - Reconhecer a existência de novos atores na Guerra;  
OA 22 - Utilizar os conhecimentos adquiridos no âmbito da TGE, pelos alunos. 

Learning Objectives (LO): 
LO 1 - Recognize the importance of the curricular unit; 
LO 2 - Explain the Strategy concept evolution; 
LO 3 - Define Strategy;  
LO 4 - Explain the interactions between the Policy and Strategy;  
LO 5 - Relate Strategy and Tactic;  
LO 6 - Classify the divisions of Strategy;  
LO 7 - Describe the phases of strategic action planning; 
LO 8 - Explain the structure of the strategic direction; 
LO 9 - List the Strategic Planning documentation;  
LO 10 - Characterize the NDSC;  
LO 11 - Characterize the MSC; 
LO 12 - Knowing the AFSM; 
LO 13 - Explain differences between Military Strategy and Business Strategy;  
LO 14 - Explain the difference between competition and conflict; 
LO 15 - Distinguish forms of coercion;  
LO 16 - Explain War concept evolution;  
LO 17 - Define War;  
LO 18 - Differentiate War of peace enforcement operation; 
LO 19 - Define Peace and currents pacifists;  
LO 20 - Describe the development model of an international crisis; 
LO 21 - Recognize the actors in the war;  
LO 22 - Using the knowledge gained in discipline. 

 

4º Ano | 1º Semestre 
 

Eletrónica II 

ECTS 6  Horas/Semana 4 Código UC E703 

Pretende-se que os Alunos desenvolvam competências suportadas pelo recurso ao pensamento 
analítico e crítico, na tentativa de incrementar a autonomia nesta área científica. Pretende-se que o 
Aluno adquira a capacidade para analisar, desenvolver soluções, e projetar, blocos funcionais 
dedicados ao condicionamento, geração ou conversão de sinais num sistema eletrónico. A 
metodologia de ensino, o método de avaliação e os conteúdos programáticos estão harmonizados para 
atingir os seguintes Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Saber identificar um sistema realimentado; 
OA 2 - Avaliar a instabilidade e dominar técnicas de compensação; 
OA 3 - Compreensão do funcionamento de sistemas analógicos realimentados; 
OA 4 - Compreensão do funcionamento de sistemas digitais realimentados; 
OA 5 - Compreensão do funcionamento de sistemas eletrónicos mistos (mixed-signal); 
OA 6 - Capacidade de projeto de sistemas eletrónicos. 

The objective is the development of technical and scientific competencies, resorting to analytical, 
together with critical thinking, to improve student autonomy in the scientific field of Electronics. The 
teaching methodology and the programmatic contents are targeted to achieve the following Learning 
Objectives (LO): 
OA1 - To understand negative and positive feedback systems; 
OA2 - Evaluation of system stability and frequency compensation; 
OA3 - To understand analogue feedback systems/circuits; 
OA4 - To understand digital feedback circuits/systems; 
OA5 - To understand functional blocks of mixed-signal circuits/Systems; 
OA6 - Knowledge on the design of electronic systems. 

Ética e Liderança 

ECTS 5  Horas/Semana 3 Código UC M311 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Analisar a Moral e ética na liderança; 



OA 2 - Enunciar os conceitos inerentes ao Comando, Chefia e Direção no âmbito da liderança; 
OA 3 - Compreender os enquadramentos teóricos, modelos e perspetivas no âmbito da liderança; 
OA 4 - Identificar as competências de liderança em termos teóricos e práticos; 
OA 5 - Desenvolver reflexões críticas sobre testemunhos e liderança efetiva. 

Learning Objectives (LO):  
Analysis and Design of Control Systems. Provide students with knowledge of design of automatic 
control systems. The student should be able to: 
LO 1 - Analyse Moral and Ethics in Leadership; 
LO 2 - Enunciate the concepts inherent to Command, Leadership and Direction in the scope of 
leadership; 
LO 3 - Understand the theoretical frameworks, models and perspectives in leadership; 
LO 4 - Identify the leadership skills in theoretical and practical terms; 
LO 5 - Develop critical reflections on testimonies and effective leadership. 

Fundamentos de Energia Elétrica 

ECTS 6 Horas/Semana 4 Código UC E704 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Introduzir o conceito de Sistema de Energia Elétrica (SEE) e a sua estrutura: produção, 
transporte, distribuição e fornecimento; 
OA 2 - Apresentar os principais componentes do SEE e derivar o modelo do SEE em regime estacionário; 
OA 3 - Conhecimento das capacidades dos relés de proteção modernos; ser introduzidos em sistemas 
de proteção seletiva em redes de distribuição. 

Learning Objectives (LO):  
LO 1 - Introduce the concept of Electric Power System (EPS) and its structure: generation, transmission, 
distribution and supply; 
LO 2 - To present the main components of the EPS and to derive the model of the EPS in the ready 
state; 
LO 3 - Knowledge of modern protective relays capabilities; be introduced to selective protection 
systems in distribution networks. 

Propagação e Radiação de Ondas Eletromagnéticas 

ECTS 6,5 Horas/Semana 5 Código UC E706 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
Fornecer aos alunos uma base sólida de conhecimentos e competências no domínio do campo 
eletromagnético, que lhes permita a compreensão das matérias a jusante, bem como acompanhar os 
desenvolvimentos tecnológicos no decorrer da sua atividade profissional como futuros oficiais das 
Forças Armadas. 

To provide students with a solid base of knowledge and competencies in the electromagnetic field 
domain, which will enable them to understand forthcoming disciplines as well as to keep in pace with 
technological developments in the course of their professional activity as future officers of the Army. 

Redes de Computadores 

ECTS 7 Horas/Semana 5  Código UC E204 

Pretende-se que os alunos apreendam os principais conceitos de redes de computadores através de: 
OA 1 - Análise dos modelos OSI/TCP-IP e funcionamento de alguns dos principais protocolos existentes 
em cada camada do modelo TCP-IP; 
OA 2 - Enunciar os princípios gerais de funcionamento dos principais algoritmos simétricos e 
assimétricos de encriptação, das funções hash e assinaturas digitais. Devem também saber enunciar o 
funcionamento geral dos protocolos de comunicação seguros SSL/TLS e IPSEc, de acordo com 
conceitos gerais de segurança de redes de computadores; 
OA 3 - Identificar as principais vulnerabilidades de segurança e ataques ao nível das várias camadas do 
modelo conseguir efetuar a análise de comunicações utilizando o software Wireshark TCP-IP; 
OA 4 - Implementar Sockets TCP e UDP utilizando a linguagem JAVA e desenvolver aplicações de rede 
assim como realizar análises de comunicações usando o software Wireshark. 

It is intended that students learn the main concepts of computer networks through: 
LO 1 - Analysis of the OSI / TCP-IP models and operation of some of the main protocols in each layer of 
the TCP-IP model; 
LO 2 - State the general principles of operation of the main symmetric and asymmetric encryption 
algorithms, hash functions and digital signatures. They should also be able to state the general 



functioning of SSL / TLS and IPSEc secure communication protocols, in accordance with general 
concepts of computer network security; 
LO 3 - Identify key security vulnerabilities and attacks at the level of the various layers of the TCP-IP 
model; 
LO 4 - Implement TCP and UDP Sockets using the JAVA language and develop network applications as 
well as be able to perform communications analysis using Wireshark software. 

 

4º ano | 2º Semestre 
 

Tática de Transmissões 

ECTS 4      Horas/Semana 4         Código UC M260 

Pretende-se desenvolver nos alunos as competências de conhecimento técnico (domínio 
organizacional), de raciocínio crítico, de raciocínio analítico (dimensão cognitiva) e de comunicação 
(dimensão de liderança/influência), através do efeito conjugado entre metodologia de ensino, 
metodologia de avaliação e conteúdos programáticos. 
Estes procurarão contribuir para atingir os seguintes Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Conhecer a organização das Transmissões no Exército Português; 
OA 2 - Compreender o sistema integrado de telecomunicações permanentes; 
OA 3 - Analisar as Interligações externas ao Exército; 
OA 4 - Conhecer as características técnicas e emprego dos meios de Transmissões; 
OA 5 - Analisar as missões do pessoal de Transmissões; 
OA 6 - Conhecer a organização das Transmissões de campanha; 
OA 7 - Conhecer os documentos de Transmissões. 

It is intended to develop in students the skills of technical knowledge (organizational domain), critical 
reasoning, analytical reasoning (cognitive dimension) and communication (leadership/influence 
dimension), through the combined effect of teaching methodology, assessment methodology and 
program content. 
These will seek to contribute to achieving the following Learning Objectives (LO): 
LO 1 - Know the Portuguese Army Signals organization; 
LO 2 - Understand the Permanent Communications organization and possibilities; 
LO 3 - Analyse the army External liaison; 
LO 4 - Technical characteristics and usability of signals equipment; 
LO 5 - Analyse signals staff role; 
LO 6 - Understand the organization and possibilities of signals tactical units; 
LO 7 - Know signals documents. 

Redes e Instalações Elétricas 

ECTS 6,5 Horas/Semana 4          Código UC E713 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Obter uma compreensão básica dos requisitos humanos relativos à iluminação; OA 2 - ser capaz 
de projetar sistemas de iluminação para edifícios;  
OA 3 - Ser capaz de projetar e dimensionar circuitos de alimentação de baixa tensão para edifícios e 
outras instalações elétricas;  
OA 4 - Ser capaz de projetar os sistemas de proteção para os alimentadores de baixa tensão, e suas 
placas;  
OA 5 - Ser capaz de determinar tensões mecânicas e térmicas de curto circuito em redes de baixa e 
média tensão, de acordo com a norma internacional IEC 60909;  
OA 6 - Ser capaz de dimensionar disjuntores de baixa e média tensão;  
OA 7 - Ser capaz de dimensionar quadros de distribuição de baixa e média tensão;  
OA 8 - Obter uma compreensão básica do comportamento do corpo humano sob tensão elétrica, tanto 
em baixas como em altas tensões;  
OA 9 - Ser capaz de projetar circuitos elétricos seguros;  
OA 10 - obter um conhecimento básico das modernas capacidades dos relés de proteção;  
OA 11 - ser capaz de introduzir sistemas de proteção seletiva em redes de distribuição 

Learning Objectives (LO):  
LO 1 - Get a basic understanding of the human requirements concerning lighting;  
LO 2 - Be able to design lighting systems for buildings;  



LO 3 - Be able to design and to dimension low voltage feeding circuits for buildings and other electrical 
facilities;  
LO 4 - Be able to design the protection systems for low voltage feeders, and their boards; 
LO 5 - Be able to compute short-circuit mechanical and thermal stresses in Low and in Medium voltage 
nets, according to the international standard IEC 60909;  
LO 6 - Be able to rate Low and Medium voltage circuit breakers;  
LO 7 - Be able to rate low and medium voltage switchboards;  
LO 8 - Get a basic understanding of the human body behaviour under electrical stress, both in low and 
in higher voltages;  
LO 9 - Be able to design safe electrical circuits;  
LO 10 - Get a basic knowledge of modern protective relays capabilities;  
LO 11 - Be introduced to selective protection systems in distribution networks. 

Instrumentação e Medidas 

ECTS 6  Horas/Semana 5 Código UC E710 

Os alunos devem ficar aptos a projetar e gerir os principais tipos de instalações hidráulicas do domínio 
de engenharia mecânica, que se particularizam nos seguintes Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Compreensão dos princípios físicos de funcionamento dos equipamentos de medida em 
engenharia eletrotécnica; 
OA 2 - Fornecer os conhecimentos elementares de Metrologia; 
OA 3 - Familiarização com as práticas de utilização destes equipamentos e técnicas de medida; 
OA 4 - Os alunos aprendem a executar medidas, comparar com a teoria, criticar os resultados e fazer 
o tratamento de dados. 

Students should be able to design and manage the main types of hydraulic systems and mechanical 
engineering domain, that distinguish the following Learning Objectives (LO):  
LO 1 - Understanding of the physical principles of operation of the electrical measuring equipment; 
LO 2 - Provide the elementary knowledge of Metrology; 
LO 3 - Familiarization with the use of such equipment and measurement techniques; 
LO 4 - Students learn to perform measurements, compare with theory, criticize results and process 
data. 

Fundamentos de Telecomunicações 

ECTS 6,5 Horas/Semana 5         Código UC E714 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Estudo de sistemas de telecomunicações; 
OA 2 - Introdução aos Processos Estocásticos; 
OA 3 - Modelação de fontes de sinal (analógicas e digitais) e técnicas de transmissão e receção; 
OA 4 - Análise do desempenho de sistemas de comunicação na presença de ruído. 

Learning Objectives (LO):  
LO 1 - Communication system analysis; 
LO 2 - Stochastic Process and communications; 
LO 3 - Source modelling and transmission/detection systems; 
LO 4 - Performance analysis of communication systems in presence of noise. 

Controlo 

ECTS 6,5      Horas/Semana 4          Código UC E712 

Objetivos de Aprendizagem (OA): 
OA 1 - Caracterizar e modelar sistemas em tempo contínuo e discreto; 
OA 2 - Analisar a resposta de sistemas no tempo e em frequência; 
OA 3 - Analisar a estabilidade e erros de seguimento de sistemas; 
OA 4 - Dimensionar controladores para sistemas em tempo contínuo; 
OA 5 - Dimensionar controladores digitais a partir de controladores em tempo contínuo. 

Learning Objectives (LO):  
LO 1 - to characterize and model continuous and discrete time systems; 
LO 2 - to study time and frequency response of linear and time-invariant systems; 
LO 3 - stability and error analysis of feedback systems; 
LO 4 - to design linear feedback systems (continuous time); 
LO 5 - to design discrete-time controllers (emulation method). 

 


