
EDITORIAL  
É do conhecimento geral que a Investigação, o Desenvolvimento e a Inovação 

(ID&I) é de primordial importância para o futuro das sociedades que pretendam ser 

bem sucedidas e que apostam no futuro. É através da ID&I que se mantém e desen-

volve a criação de (novo) conhecimento que resulta em maior e melhores capacida-

des científicas e técnicas, potenciando novos produtos e aplicações, inovadoras 

tecnologias, contribuindo assim para um desenvolvimento harmonioso da socieda-

de com impacto na sua segurança e, consequentemente, no bem-estar de todos. 

Recentemente, o Ministério da Defesa Nacional (MDN), através da sua Direcção-     

-Geral de  Armamento e Infra-Estruturas de Defesa (DGAIED), lançou um programa 

de candidaturas de novos projetos em áreas científicas consideradas  de grande 

prioridade e relevância para a Defesa Nacional. O CINAMIL e o Exército responde-

ram a esta iniciativa, em consórcio com várias entidades da Base Tecnológica     

Industrial de Defesa (BTID) nacional, envolvendo cerca de uma dezena de propos-

tas e aguardamos que, no princípio do próximo ano, a maioria destas propostas 

encontre suporte financeiro por parte dos promotores e venham a ser concretiza-

das com todo o sucesso. 

Por outro lado, a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) abriu recentemente 

concurso para projetos de I&D em todas as áreas científicas, constituindo uma 

oportunidade para criar sinergias e redes de conhecimento potenciando o trabalho 

de cada um em prol do coletivo.  

Futuramente, e como anualmente tem vindo a suceder, o CINAMIL, através do 

EME irá também lançar concurso para projetos nas áreas consideradas primordiais 

para a Defesa, em especial para a concretização dos Objetivos de Força do Exérci-

to, possibilitando e potenciando o trabalho dos Investigadores nas áreas científicas 

e tecnológicas. 

A participação do CINAMIL, através do trabalho dos seus investigadores, nos      

diferentes cenários e áreas da ID&I, pugna pela valorização das Ciências Militares,    

afirmando e incrementando as competências e saberes existentes há largos anos 

nas nossas Forças Armadas. Assim, são muitos os desafios que se lançam aos     

nossos investigadores, dos quais esperamos todo o arrojo e todo o empenho que 

sempre têm manifestado, ano após ano, para que, apesar dos constrangimentos 

conhecidos, possamos gerar oportunidades e contribuir para uma melhor             

Academia Militar e um Exército mais capaz e eficiente.  

Professor Doutor António Joaquim dos Santos Romão Serralheiro 

Presidente da Direção do CINAMIL 
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O Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN) de 2013 destaca a importância de valorizar a 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI). Neste sentido, salienta ser «essencial desenvol-

ver as capacidades científicas e tecnológicas - apoiando núcleos de investigação relevantes - e 

reforçar o projeto educativo nacional, apostando na máxima valorização do conhecimento e do 

capital humano». 

As atividades de IDI englobam um conjunto de iniciativas de índole científica e/ou tecnológicas 

ligadas à geração e aplicação de competências, conhecimentos e saberes em áreas e domínios 

que, direta ou indiretamente concorrem para a resolução de lacunas ou a satisfação de objetivos 

de capacidades militares 1.  

Consciente da importância destas atividades, Sua Excelência o General Chefe de Estado-Maior do 

Exército (GEN CEME) decidiu atribuir ao Centro de Investigação da Academia Militar (CINAMIL) o 

papel de coordenador da IDI do Exército de modo a rentabilizar as estruturas existentes. 

Como centro de investigação, o CINAMIL, goza de autonomia técnica e científica, tendo a incum-

bência de coordenar as atividades de IDI do Exército e da Guarda Nacional Republicana (artº 3º 

do Estatuto do CINAMIL), apoiando os Núcleos de Investigação (Escola das Armas, Laboratórios, Instituto Geográfico do Exército, 

Centro de Psicologia do Exército, entre outros) na prossecução dos respetivos projetos. 

Por outro lado, a Academia Militar (AM) como Estabelecimento de Ensino Superior Público Militar (EESPM), promove as atividades de 

IDI que visam a produção científica, a formação metodológica dos seus alunos, a qualificação do corpo docente, a procura de novas 

soluções pedagógicas, a melhoria do ensino em geral e o desenvolvimento do conhecimento em áreas de especial interesse para a 

segurança e defesa nacional. 

Desta forma a IDI deve contribuir, não apenas para a consecução dos Objetivos de Força (OdF) do Exército, mas também para a satis-

fação dos critérios que definem a AM como um EESPM, reforçando a consolidação da Base Tecnológica e Industrial de Defesa (BTID) e 

o desenvolvimento do tecido científico, tecnológico e industrial nacional, em particular no domínio das tecnologias de duplo uso, isto é 

de aplicação militar e civil. 

A edificação das capacidades militares, tendo em consideração os novos cenários de emprego das Forças Armadas, requer o desenvol-

vimento de soluções tecnológicas inovadoras que satisfaçam os requisitos e os OdF a médio e longo prazo. Estas áreas tecnológicas de 

interesse devem constituir os eixos de enquadramento e orientação para futuros projetos e atividades de investigação.  

Os recursos financeiros para desenvolver as atividades de IDI são normalmente escassos, pelo que o Exército espera o retorno adequa-

do, na edificação dos OdF das suas capacidades, assentes no fluxo dinâmico de processos do tipo push and pull, ao longo da estrutura 

de IDI do Exército, assegurando que os objetivos de Investigação para o biénio 2015-2016, estejam de acordo com as prioridades esta-

belecidas e alinhadas para apoiar a edificação das capacidades militares conforme a sua relevância e priorização.  

Para potenciar os resultados dos trabalhos de IDI, existe a necessidade de criar espaços de diálogo, debate e acima de tudo de divulga-

ção da cultura científica e tecnológica, bem como as oportunidades de investigação a nível nacional e internacional.  

A Divisão de Planeamento de Forças (DPF) do EME, na procura da dinamização destas atividades, criou uma página de IDI no Portal 

Colaborativo do EME, de forma a proporcionar um espaço de partilha de informação (publicações, artigos, notícias, teses de mestrado, 

entre outros), entre o CINAMIL, os Núcleos de Investigação, os Investigadores e o Exército.  

Desta forma, torna-se necessário incrementar a utilização desse portal colaborativo, para fomentar a publicação e divulgação dos resul-

tados das atividades de IDI, para que a estrutura superior do Exército tenha um conhecimento contínuo de todas as ações desenvolvidas 

nesta área considerada de elevada importância para o Exército, servindo de estímulo à investigação e ao aparecimento de novos projetos. 

AS ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E  

INOVAÇÃO NO EXÉRCITO E A IMPORTÂNCIA DA SUA DIVULGAÇÃO  
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1 Capacidades militares são o conjunto de elementos que se articulam de forma harmoniosa e complementar e que contribuem para a realização de um conjunto de tare-

fas operacionais ou efeito que é necessário atingir, englobando componentes da doutrina, organização, treino, material, liderança, pessoal, infraestruturas, interoperabili-

dade, entre outras 



 

PROJETO SAD - SISIC- SIMULADOR DE APOIO À DECISÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DE SISTEMAS DE INFORMA-

ÇÃO E CIBERSEGURANÇA 

Diretor do projeto: TCor José Carlos Lourenço Martins (jose.carloslm@gmail.com)  

Investigador principal: Prof Henrique Manuel Dinis dos Santos (hsantos@dsi.uminho.pt) 

Dotar o Exército e a Academia Militar (AM), até final do ano de 2016, de:  

I. . Um software de simulação  de  apoio  à  decisão  de  segurança  da  informação,  de  Sistemas  de Informação  e  cibersegurança  que  

permita servir  de  ferramenta  de  apoio  para  a  formação  dos discentes da Academia Militar e dos especialistas em segurança da 

informação do Exército.  

II. Um modelo de cenarização de incidentes de segurança da informação automatizado que permita identificar e analisar todos os possíveis           

incidentes de segurança que poderão ocorrer numa organização militar, tendo por suporte a técnica de Análise Morfológica Geral.  

III. Uma framework de controlos de segurança da informação que permita de forma automática identificar quais os principais            

controlos de segurança a aplicar numa organização militar face a um determinado método de ataque realizado por um adversário.  

Duração 2014/2016 - 3 Anos  

 

PROJETO ESTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES E RASTREIO DE SATÉLITES  

Diretor do projeto / Investigador principal: Cap Pedro Miguel Santos (santos.pmr3@mail.exercito.pt)  

Criação de uma plataforma de trabalho para fins científicos de forma a complementar a atividade de ensino na AM nas áreas             

académicas relacionadas com as radiocomunicações.  

Para isso, recorre-se à tecnologia de comunicações espaciais como forma motivadora permitindo aos alunos a aplicação de                

conhecimentos obtidos em várias áreas da engenharia eletrotécnica permitindo a estes a resolução de problemas relacionados com    

as comunicações rádio.  

Duração 2014/2016 - 3 Anos  

 

PROJETO "C2C": PROJETO DE EDUCAÇÃO PELOS PARES ENTRE CADETES-ALUNOS DA ACADEMIA MILITAR 

Diretor do projeto: MGen Jorge Côrte-Real Andrade (jorge.andrade@iesm.pt)                           

Investigador principal: Maj Renato Pessoa dos Santos (recp.santos@mail.exercito.pt) 

Promover o autoconceito, o autoconhecimento e as competências sociais dos CAD-AL, atuando nos níveis, cognitivo, emocional, rela-

cional e comunicacional, através de técnicas e procedimentos básicos de aconselhamento entre pares.  

Duração 2014/2015 - 18 Meses  

 

PROJETO ESTUDO DAS RAZÕES DA PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DOS MILITARES EM REGIME DE CONTRATO 

Diretor do projeto: Cor Fernando Cruz (cruz.fmo@mail.exercito.pt)                 

Investigador principal: TCor Amílcar Cunha (cunha.ajt@mail.exercito.pt) 

Identificar os fatores que influenciam a continuidade da permanência dos militares com mais de cinco anos de contrato nas fileiras. 

Duração 2014- 1 Ano  

 

 

LISTA DE PROJETOS INICIADOS - 2014 
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PROJETO A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO NO 9º ANO PARA O DESEMPENHO E O SUCESSO ESCOLAR NO SECUNDÁRIO 

Diretor do projeto: Cor Fernando Cruz (cruz.fmo@mail.exercito.pt) 

Investigador principal: Maj João Baptista (batista.jac@mail.exercito.pt) 

Analisar a relação entre os resultados dos testes cognitivos e o rendimento académico, analisar a relação entre os resultados do teste 

de interesses e o sucesso na área escolhida, verificar o desempenho e o sucesso escolar, ao longo do secundário, dos alunos que fize-

ram Orientação no CPAE e confirmar a predição dos testes no processo de orientação.  

Duração 2014/2016 - 3 Anos  

 

PROJETO MODELO DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA: GESTÃO DE COMPETÊNCIAS E 

EMOÇÕES NO CONTEXTO DE COMBATE EM ÁREAS EDIFICADAS  

Diretor do projeto / Investigador principal: TCor José Rouco (carlos.rouco@academiamilitar.pt)  

Tendo como base o Modelo de Gestão de Desenvolvimento de Competências de Liderança (Rouco,2012), o objetivo geral do trabalho 

de investigação é contribuir para a gestão do conhecimento da área científica de Comando e Liderança a partir do ambiente de Com-

bate em Áreas Edificadas.  

Duração 2014/2016 - 3 Anos  

 

PROJETO DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DA FADIGA DE UM MILITAR EM CONTEXTOS DE EMPREGO CLI-

MÁTICOS DIVERSOS  

Diretor do projeto: TCor Mário Álvares (alvares.mamp@mail.exercito.pt) 

Investigador principal: Maj Inf Renato Santos (santos.recp@mail.exercito.pt)  

Obter dados para a previsão de reação metabólica e cognitiva do ser humano enquanto militar em deslocamento apeado,  face  a  dife-

rentes  graus  de  exigência  física  e  cognitiva,  em  contextos climáticos diversificados.   

Duração 2014/2015 - 2 Anos  

 

PROJETO AT ATTENTION - MANUAL DE INGLÊS APLICADO ÀS FORÇAS ARMADAS E ÀS FORÇAS DE SEGURANÇA               

Diretor do projeto: Profª Elisabete Sofia Menezes (menezes.sofia@gmail.com)   

Investigador principal: Profª Olga Maria Duarte (olga.duarte25@gmail.com)          

Contribuir para uma melhoria qualitativa e quantitativa da aprendizagem da Língua Inglesa (LI) para as Forças Armadas e Forças de 

Segurança portuguesas, e consequente utilização prática em contexto profissional.  

Permitir que toda a informação recolhida de forma sistematizada, criteriosa e segmentada atue como instrumento gerencial, facilitan-

do a compreensão da estrutura e funcionamento dos temas e subtemas escolhidos, de forma a orientar a execução do processo de 

aprendizagem da Língua Inglesa, especificamente, da terminologia militar.  

Duração 2014/2015 - 2 Anos  
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PROJETO RECURSO E METODOLOGIAS PARA O APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM NA ÁREA DAS CIÊNCIAS EXATAS NA AM  

Diretor do projeto / Investigador principal: Profª Isabel Simões de Carvalho (icarvalho@moonlight.pt) 

O presente projeto tem como objetivo a recolha e seleção estruturada de recursos de qualidade de índole pedagógica que potenciem 

um melhor e atualizado ambiente de ensino e aprendizagem na área das Ciências Exatas nomeadamente nas UC da área da Física.  

Pretende-se, também, estimular a investigação e a utilização de ferramentas dinâmicas, interativas e apelativas que permitam a utili-

zação do “método científico” motivando a aprendizagem das ciências fundamentais dentro e fora da sala de aula.  

Duração 2014 - 1 Anos  

 

PROJETO GHAMA- GEOTERMIA E HIDROGEOLOGIA ENERGÉTICA NO AQUECIMENTO E CLIMATIZAÇÃO DA AM  

Diretor do projeto: MGen Jorge Côrte-Real Andrade (jorge.andrade@iesm.pt) 

Investigador principal: Profª Paula Manuela Figueiredo   

Com este projeto pretende-se demonstrar a viabilidade de realizar aproveitamentos geotérmicos de baixa temperatura na Academia 

Militar para aquecimento e climatização de alguns dos edifícios e elaborar o projeto de execução de um empreendimento-piloto de-

monstrativo e replicativo. O projeto terá, assim, um papel demonstrativo da utilizabilidade destas tecnologias em instalações militares 

(e civis) Portuguesas.  

Duração 2014/2016 - 3 Anos  

 

PROJETO EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÃO A PARTIR DE TEXTO NÃO ESTRUTURADO: ESTUDO EXPLORATÓRIO  

Diretor do projeto / Investigador principal: Prof António Joaquim Romão Serralheiro (serralheiro.ajsr@exercito.pt)  

Estudo exploratório da aplicabilidade de alguns dos mais recentes métodos de extração de informação a partir de texto não estrutura-

do a documentos do domínio específico da Defesa Nacional. Especificamente, estudar-se-ão modelos de extração da informação mais 

importante de um documento ou conjunto de documentos; métodos de extração de palavras e expressões chave de um documento 

ou conjunto de documentos; e, métodos de extração de entidades mencionadas. Adicionalmente, pretende-se analisar se é possível 

guiar os modelos de extração da informação mais importante, de modo a que (i) seja possível extrair a informação mais importante 

dado um contexto inicial; e, (ii) seja possível detetar qual a informação mais importante dado uma sequência de documentos, em que 

o documento seguinte complementa a informação veiculada pelos documentos anteriores.  

Duração 2014- 1 Anos  

 

PROJETO FUSIMIL - FUSÃO DE IMAGEM MILITAR  

Diretor do projeto / Investigador principal: Prof José Silvestre Serra da Silva (jose.silva@academiamilitar.pt)  

Desenvolvimento de algoritmos que permitam: Identificação de minas terrestres a partir de fotografias no infravermelho, deteção de 

pessoas camufladas com recurso a fusão de imagem e classificação do tipo de vegetação em perímetro militar e discriminação entre 

automóveis e edifícios numa área militar.   

Duração 2014/2015 - 2 Anos  
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PROJETO TURISMO MILITAR: ATIVAÇÃO TURÍSTICA DO PATRIMÓNIO MILITAR NACIONAL EXISTENTE NAS UNIDADES MILI-

TARES DO EXÉRCITO  

Diretor do projeto: Maj Gen Fernando Celso Vicente de Campos Serafino (serafino.fcvc@mail.exercito.pt) 

Investigador principal: Prof Luís Mota Figueira (lmota@ipt.pt) 

Pretende-se com este projeto desenvolver um modelo e um conjunto de ações singulares que permitam a ativação turística e patrimo-

nial dos acervos militares existentes nas unidades militares do Exército, nomeadamente através da organização turística dos pontos 

visitáveis das mesmas, no sentido de as valorizar numa ótica socialmente integrada.  

Duração 2014/2015 - 2 Anos  

 

PROJETO EMUL-BCS EMULAÇÃO DO SISTEMA COMPUTORIZADO DA BATERIA  

Diretor do projeto: Cor Carlos Manuel Mendes Dias (dias.cmm@mail.exercito.pt) 

Investigador principal: TCor Élio Teixeira dos Santos (santos.et@mail.exercito.pt) 

Criação de um dispositivo que possa ser ligado à rede sem fios do Sistema Automática de Comando e Controlo (SACC), possivelmente 

emulando algumas das funcionalidades de um Battery Computer System (BCS), O dispositivo será constituído por software para exe-

cução em plataforma comercial e eventualmente por componente de hardware para interação ao nível da camada física/lógica entre 

cada periféricos e o sistema AFATDS, estudo dos protocolos e modos de comunicação entre os vários elementos do SACC, principal-

mente o BCS, interligação entre o emulador de BCS e periféricos do SACC: Estação meteorológica, Radar cronógrafo M94, Radar mó-

vel de deteção de alvos RATAC-S e estudo e implementação de uma rede sem fios para ligação dos periféricos ao emulador de BCS.  

Duração 2014/2015 - 2 Anos  

 

PROJETO COMSAF - COMUNICAÇÃO EM REDES DE TIRO SEM FIOS  

Diretor do projeto: Cor Carlos Mendes Dias (dias.cmm@mail.exercito.pt)  

Investigador principal: TCor Élio Teixeira dos Santos (santos.et@mail.exercito.pt) 

 Estudo dos protocolos e modos de comunicação, entre os vários elementos do Sistema Automático de Comando e Controlo (SACC);  

Criação de um dispositivo eletrónico que permita aos subsistemas do SACC comunicação entre si através do rádio PCR-525, usando 

comunicação digital com salto de frequência em modo NRZ a 16kbps.  

Estudo de alternativas para a interligação dos subsistemas do SACC, nomeadamente através da utilização de interfaces Ethernet.  

Duração 2014/2015 - 2 Anos  

 

PROJETO EDDR - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E ÀS DIFERENÇAS COM RETARDOS 

Diretor do projeto / Investigador principal: Profª Sandra Pinelas Silva (sandra.pinelas@academiamilitar.pt) 

Estudo teórico dos filtros de Kalman com retardos aplicado à movimentação autónoma de robots no terreno.  

Duração 2014/2015 - 2 Anos  
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COMUNICAÇÕES EM CONGRESSOS  

NACIONAIS E INTERNACIONAIS 2014 

 

7 a 8FEV14 - Cardoso, P. & Rouco, C. (2014, 7-8 fevereiro). O Stress dos militares a 

Guarda Nacional Republicana em diferentes contextos. In Actas do XXIV Jornadas 

Luso-Espanholas de Gestão Cientifica. Leiria. 

20 a 21MAR14 - Rouco, C. (2014, 20-21 março). Identification and development of 

leadership competences in the different organizational levels: Portuguese military 

context. In Proceedings Book of 2nd International Conference on Management, 

Leadership and Governance – ICMLG 2014, Boston. 

8 a 11ABR14 - Rosinha, A, Souza, M.,  Fleury, L., & Silva, B (2014).  Impacto da 

síndrome de Burnout sobre a satisfação  no  trabalho:  um  estudo  em  cadetes  do  

Exército  Português. Apresentação de Poster.  In  Actas  do  VI  Congresso  Brasilei-

ro  de  Psicologia Organizacional  e  do  Trabalho.  Centro de  Convenção  de  Boni-

to.  Mato  Grosso  do  Sul Brasil. 

15MAI14 - Apresentação do Projeto na "Conferência Nacional de Geodeci-

são" (http://www.estbarreiro.ips.pt/Geodecis%C3%A3o.aspx) com o artigo "SIG3D 

no Processo de Decisão", que decorreu na Escola Superior de Tecnologia do Bar-

reiro.  

JUN14 - Rosinha,  A.,  Zaqueu,  M.,  Sarmento,  M,  &  Aguiar,  M.  (2014).  Predic-

tors  of  Emergent Leadership:  The  Role  of  Big  Five,  Emotional  Stability,  and  

Relationship  Conflict.  In Scientific  Program  of  International  Apply  Military  Psy-

chology  Symposium (IAMPSJUN2014-  Talin-  Estónia).  

JUN14 - Rosinha, A.,  César, A.,  Sarmento,  M.,  Marcos, A.  Sgnaolin,  J.  (2014).  

Effects on Students’  Life  and  Work  Satisfaction:  Self-Efficacy  and  Engagement.  

In  Scientific Program of International Apply Military Psychology Symposium  

(IAMPSJUN2014-  Talin-Estónia).  

03JUN2014 - Apresentação do Projeto nos "Open Days" na Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, no âmbito da 

licenciatura em Engenharia Informática  

03JUN14 - Apresentação do Projeto nos "Open Days" na Escola Superior de Tec-

nologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, no âmbito da licen-

ciatura em Engenharia Informática . 

16 a 19JUN14 - Rosinha,  A.,  Zaqueu,  M.,  Sarmento,  M,  &  Aguiar,  M.  (2014).  

Predictors  of  Emergent Leadership:  The  Role  of  Big  Five,  Emotional  Stability,  

and  Relationship  Conflict.  In Scientific  Program  of  International  Apply  Military  

Psychology  Symposium (IAMPSJUN2014-  Talin-  Estónia).  

16 a 19JUN14 - Rosinha, A.,  César, A.,  Sarmento,  M.,  Marcos, A.  Sgnaolin,  J.  

(2014).  Effects on Students’  Life  and  Work  Satisfaction:  Self-Efficacy  and  En-

gagement.  In  Scientific Program of International Apply Military Psychology Sym-

posium  (IAMPSJUN2014-  TalinEstónia).  
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COMUNICAÇÕES EM CONGRESSOS NACIONAIS E  

INTERNACIONAIS 2014 (Cont.) 
 

30JUN14 a 2JUL14 - Cristina M. Cordas, Filipe Folgosa, Sofia Silva, João Paulo Sousa, “Electrochemical and spectroscopic detection of 

fresh and degraded ciprofloxacin”, 19th Meeting of the Portuguese Electrochemical Society and XVI Iberic Meeting of Electro-

chemistry, June 30th- July 2nd, 2014, Aveiro, Portugal. 

3 a 4JUL14 - Martins, José, Santos, Henrique, Dias, Mendes e Borges, José (2014). “Planning Method of Information Security for Mili-

tary Organizations”, 13th European Conference on Cyber Warfare and Security – 03 e 04 de Julho, Piraeus, Greece. 

7 a 11JUL14 - No dia 8 de Julho do presente ano, a Professora Sandra Pinelas apresentou em Madrid o trabalho “Asymptotic and oscil-

latory behavior of the solutions of a difference equation with several arguments”, na conferência internacional 10th AIMS Inter-

national Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, que se realizou de 7 a 11 de Julho 2014.  

08JUL14 - Professora Sandra Pinelas apresentou em Madrid o trabalho “Asymptotic and oscillatory behavior of the solutions of a 

difference equation with several arguments”, na conferência internacional 10th AIMS International Conference on Dynamical         

Systems, Differential Equations and Applications, que se realizou de 7 a 11 de Julho 2014.  

22 a 24AGO14 - No dia 28 de Agosto, a Professora Sandra Pinelas foi oradora convidada da conferencia internacional “The Seventh 

International Conference on Differential and Functional Differential Equations”, que se realizou em Moscovo de 22 a 29 de Agos-

to 2014 e onde apresentou o trabalho “Oscillatory and nonoscillatory solutions for difference equations with several delays”. 

28AGO14 - a Professora Sandra Pinelas foi oradora convidada da conferência internacional “The Seventh International Conference on 

Differential and Functional Differential Equations”, que se realizou em Moscovo de 22 a 29 de Agosto 2014 e onde apresentou o 

trabalho “Oscillatory and nonoscillatory solutions for difference equations with several delays”. 

7 a 8SET14 - Ferreira, S. & Rouco, C. (2014, 7-8 setembro). Tipologia dos Conflitos Comportamentais Existentes nas Unidades de In-

fantaria. In Actas do XXIV Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Cientifica, Leiria.  

9 a 13SET14 - Maj Renato Pessoa dos Santos. Participação com um poster do estudo no IX Congresso Ibero-americano de Psicologia e 

2º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses nos dias 9-13 de setembro de 2014 em Lisboa. 

11SET14 - Apresentação do Projeto na "I Jornadas Lusófonas de Ciências e Tecnologias de Informação Geográfica" (http://

ctig2014.dei.uc.pt/#/menu3) com o artigo "Aquisição de dados tridimensionais em ambiente SIG", na Universidade de Coimbra.  

11SET2014 - Apresentação do Projeto na "I Jornadas Lusófonas de Ciências e Tecnologias de Informação Geográfica" (http://

ctig2014.dei.uc.pt/#/menu3) com o artigo "Aquisição de dados tridimensionais em ambiente SIG", na Universidade de Coimbra.  

25Out14 - Jornadas do Dia do Exército (Academia Militar e Instituto Politécnico de Beja): Tema: Gestão de Segurança da Informação e 

de Sistemas de Informação - Planeamento Defensivo vs. Ofensivo. 

11Nov14 - Seminário na Academia Militar: Tema: Uma visão Holística e Multidisciplinar da Gestão de Segurança da Informação, de 

Sistemas de Informação e Ciberdefesa. 

28 a 29NOV14 - Formiga, Souza, M., Fleury, L., & Rosinha, A. (2013). Escala de anomia organizacional (versão reduzida): Verificação 

de sua estrutura fatorial em trabalhadores brasileiros de empresas públicas  e  privadas.  Atas  do  Congresso  de  Administração,  Soci-

edade  e Inovação  (CASI)  «Inovação  e  Internacionalização  em  Empresas  Brasileiras». Novembro,  28  e  29  (Rio  de Janeiro).  
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PROJETO “DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A 

DETERMINAÇÃO DA FADIGA DE UM MILITAR 

EM CONTEXTOS DE EMPREGO E CLIMÁTICOS 

DIVERSOS” 

Diretor do projeto: TCor Mário Álvares 

(alvares.mamp@mail.exercito.pt) 

Investigador principal: Maj Inf Renato Santos 

(santos.recp@mail.exercito.pt)                    

Em maio de 2013, a Escola, em colaboração com o 

Centro de Psicologia Aplicada do Exército (CPAE), 

Escola das Armas (EA), Escola Prática dos Servi-

ços (EPS), Hospital das Forças Armadas (Pólo do 

Porto), Instituto Nacional de Engenharia e Gestão 

Industrial do Porto (INEGI), Faculdade de Enge-

nharia da Universidade do Porto (FEUP), Faculda-

de de Desporto da Universidade do porto 

(FADEUP) e Laboratório de Biomecânica do Porto 

(LABIOMEP), candidatou-se a um projeto de In-

vestigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I) 

com a designação de “Definição de critérios para a 

determinação da fadiga de um militar em contex-

tos de emprego e climáticos diversos”, projeto 

que foi aprovado pelo Exército Português e que 

teve o seu início em março de 2014. 

A partir de fevereiro de 2015 e dando assim conti-

nuidade aos trabalhos já desenvolvidos 

(realização de provas físicas e psicológicas no in-

terior de uma câmara térmica em condições am-

bientais normais (22º C e 40% de Humidade Rela-

tiva), o projeto entrará numa nova fase onde, para 

além da consolidação dos registos efetuados, será 

analisada a importância da aclimatação para o 

desempenho psicofísico em contextos climáticos 

adversos (neste caso com índices de temperatura 

elevados). 

A aclimatação, realizada por períodos de três ho-

ras/dia, será realizada na câmara térmica existen-

te nas instalações da FEUP e será desenvolvida 

durante quinze dias.  

Após essa adaptação serão realizadas provas físi-

cas e psicológicas nas condições de temperatura 

projetadas durante a aclimatação. 

 
Teste em plataforma de força no interior da câmara 
térmica (Fonte: LABIOMEP)  

PROJETOS EM CURSO - CINAMIL 
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PROJETOS EM CURSO - CINAMIL (Cont.) 
 

PROJETO Emul-BCS 

Diretor do projeto: Cor Carlos Manuel Mendes Dias  
(dias.cmm@mail.exercito.pt) 
Investigador principal: TCor Élio Teixeira dos Santos 

(santos.et@mail.exercito.pt)  

O projeto Emul-BCS tem como objetivos o estudo dos pro-

tocolos de comunicação utilizados pelos equipamentos do 

Sistema Automático de Comando e Controlo (SACC) da Arti-

lharia de Campanha, e o estudo da viabilidade da criação de 

um dispositivo computacional que integre software desen-

volvido para imitar as componentes de comunicação do Bat-

tery Computer System (BCS). Este dispositivo terá como 

finalidade interligar periféricos que presentemente não co-

municam com o SACC, nomeadamente o radar cronógrafo 

AFAMVR, a estação meteorológica e o Radar de Localização de Alvos Móveis (RATAC-S), de forma a integrar automaticamente os 

dados fornecidos pelos periféricos no SACC. Tendo conseguido efetuar com sucesso cópias integrais de tramas de mensagens entre 

subsistemas do SACC para um computador, a próxima fase do projeto será a análise, descodificação e catalogação das mensagens 

utilizadas para enviar dados entre os subsistemas do SACC. 

PROJETO FUSIMIL – FUSÃO DE IMAGEM MILITAR 

Diretor do projeto/Investigador principal: Prof José Silvestre Serra da Silva 

(jose.silva@academiamilitar.pt) 

O conhecimento da densidade vegetacional numa  determinada área militar 

é uma mais-valia para o processo de tomada de decisão, podendo ser quan-

tificada com recurso a classificadores.  

No exemplo ilustrado pretende-se distinguir três classes: vegetação densa, 

vegetação esparsa e vegetação escassa.  

Para a deteção de edifícios e veículos em imagens aéreas, foi implementada 

uma metodologia que consiste num classificador, seguida de um algoritmo 

de fusão para obter um ponto por cada veículo.  

Relativamente a edifícios, é efetuado um pré-processamento baseado na 

cor seguida da aplicação da transformada de Hough, processamento morfo-

lógico e geométrico para obter os contornos dos edifícios militares. 

 
A figura à esquerda mostra a imagem 
aérea da zona militar de Mafra, e à 
direita uma imagem artificial construí-
da com base no resultado do classifica-
dor MSVM, com um desempenho próxi-
mo dos 100%, na discriminação dos 3 
tipos de vegetação considerada. 

Na figura, em cima, uma imagem RGB obtidas por UAV 
voando a baixa altitude sobre a Academia Militar na 
Amadora, é mostrado o resultado da metodologia imple-
mentada: veículos marcados com pontos vermelhos e 
edifício delimitado a azul. 
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PROJETOS EM CURSO - CINAMIL (Cont.) 
 

PROJETO FUSIMIL – FUSÃO DE IMAGEM PARA A DETECÇÃO DE PESSOAS CAMUFLADAS 

Alf-Al TM Nádia Bento, Prof José S. Silva (Academia Militar) e Prof José Bioucas Dias (Instituto Superior Técnico) 

As tecnologias de fusão de imagem permitem aos militares obter uma vigilância, proteção e deteção necessárias às operações de se-

gurança que são realizadas nos dias de hoje. Combinando a informação gerada por múltiplas fontes de imagem, a fusão permite maior 

detalhe, resultando num maior grau de segurança. A utilização desta tecnologia para a localização de pessoas camufladas, visualizan-

do-as enquanto estas estão enquadradas no seu ambiente, torna ineficiente a sua camuflagem.  

Os objetivos deste trabalho consistem na fusão de uma imagem na região do visível com uma imagem da região do infravermelho 

térmico usando algoritmos inteligentes para obter o detalhe das fotografias normais (no espectro do visível) mas complementadas 

com a informação disponibilizada pela imagem térmica, visualizado numa única imagem. 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DA ACADEMIA MILITAR - CINAMIL 

Fig. 1 – Cadetes do 3º ano a progredir no terreno.  

 
 

Fig. 2 – Imagem térmica dos cadetes do 3º ano a progredir 
no terreno.  

Fig. 3 – Imagem resultante da fusão das duas 
imagens anteriores, onde a parte relevante da 
imagem térmica está realçada.  

Fig. 4 – Um cadete do 2º ano instalado no terreno.  

 
 

Fig.5 – Imagem térmica de um cadete do 2º ano instalado 
no terreno  

Fig. 6 – Imagem obtida por fusão das duas ima-
gens anteriores, onde a componente térmica rele-
vante está destacada.  

Fig. 7 – Uma secção de cadetes do 3º ano a iniciar deslo-
camento  

 

Fig. 8 – Imagem térmica de uma secção de cadetes do 3º 
ano a iniciar deslocamento. 

Fig. 9 – A análise de imagem produz uma nova 

imagem com informação do visível e a parte térmica 

associada aos cadetes em deslocamento. 
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PROJETO “A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO NO 9º ANO PARA O 

DESEMPENHO E O SUCESSO ESCOLAR NO SECUNDÁRIO” 

Diretor do projeto: Cor Fernando Manuel Oliveira Cruz 

(cruz.fmo@mail.exercito.pt)  

Investigador principal: Maj João Carvalho Baptista

(batista.jac@mail.exercito.pt) 

O presente estudo longitudinal, que se iniciou em janeiro de 2014 e 

termina em dezembro de 2017, procura compreender a influência que 

o processo de Orientação exerce sobre as intenções de escolhas esco-

lares e a relação entre os resultados obtidos nos testes com o rendi-

mento escolar no ensino secundário, para tal, vai acompanhar 179 alu-

nos que realizaram o processo de orientação no CPAE ao longo do en-

sino secundário. 

PROJETO ESTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES E RASTREIO DE SATÉLITES 

Diretor do projeto / Investigador principal: Maj Pedro Miguel Santos 

(santos.pmr3@mail.exercito.pt) 

O projeto da Estação de Comunicações e Rastreio de Satélites da Academia Militar tem 

como finalidade a implementação e o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas 

base de forma a sustentar a investigação e desenvolvimento na área das comunicações 

espaciais via rádio na Academia Militar. Durante o primeiro ano foi possível construir a 

estação composta por uma estação de comunicações rádio instalada em laboratório e um 

sistema portátil para a realização de rastreio de satélites para ensaios de campo. Neste 

momento a estação encontra-se em processo de legalização pelo que este será possível 

através da colaboração obtida através de um protocolo celebrado com a Associação Por-

tuguesa de Radioamadores de Rádio para Investigação, Educação e Desenvolvimento 

(AMRAD). Para já é possível obter sinais de controlo e telemetria dos vários satélites dis-

poníveis no serviço de amador por satélite pelo que esta situação possibilita o acesso dos 

alunos da AM a dados importantes para eventuais teses de mestrado. 

PROJETO DE I&D SIG3D 

Diretor do projeto / Investigador principal: TCor Rui Coelho Dias (ruidias@igeoe.pt)    

O Projeto de I&D SIG3D,  esteve presente na primeira Conferência Nacional de Geodecisão, que 

decorreu no Barreiro, nos dias 15 e16 de Maio de 2014 na Escola Superior de Tecnologia do Barrei-

ro / Instituto Politécnico de Setúbal (ESTB/IPS).    

O projeto SIG3D com como objetivo implementar a aquisição de dados tridimensionais que consti-

tuem a informação de base para a Carta Militar, escala 1:25 000, Série M888, para Base de Dados 

Geográfica (BDG) a três dimensões (3D), por métodos fotogramétricos. 

A Conferência Nacional de Geodecisão proporcionou um momento de reflexão e de divulgação 

sobre o modo como a informação geográfica deve ser utilizada na tomada de decisão em diferen-

tes áreas de atividade no nosso país num fórum que juntou decisores, técnicos e investigadores na 

área da informação geográfica. O Instituto Geográfico do Exército face à sua responsabilidade de 

prover com informação geográfica o Exército, os outros ramos das Forças Armadas e a comunidade 

civil, consciente da importância da informação geográfica no processo de decisão militar apresentou 

o paper "SIG3D NO PROCESSO DE DECISÃO" .  
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PROJECTO GHAMA  

Diretor do projeto: MGen Jorge Côrte-Real Andrade 

(jorge.andrade@iesm.pt) 

Investigador principal: Profª Paula Manuela Figueiredo   

Os resultados até agora obtidos no projeto GHAMA         

“Geotermia e Hidrogeologia Energética no Aquecimento 

e Climatização da Academia Militar” permitiram subme-

ter um abstract ao Internationa Symposium on Isotope 

Hydrology: Revisiting Foundations and Exploring Frontiers 

organizado pela Agência Internacional de Energia Atómi-

ca (IAEA –CN-225), que terá lugar em Viena, Áustria de 11

-15 de Maio de 2015, intitulado: 

 

 

“ENVIRONMENTAL ISOTOPES AS A TOOL TO ASSESS 

GROUNDWATERS FOR VIABILITY STUDY USING GHPS 

IN A MILITARY FACILITY (PORTUGAL): PRELIMINARY 

RESULTS” 

PROJETO MICROSENSORES NA MONITORIZAÇÃO DE FÁRMACOS ADMINISTRADOS NAS FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS 

Diretor do projeto / Investigador principal: Prof João Paulo de Freitas Sousa (joaopsousa1@iol.pt)  

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de microsensores seletivos de fármacos eletroativos com vista à sua monitoriza-

ção em amostras fisiológicas (e.g. soro, urina e plasma) provenientes das FND aquando em campanha e depois do seu regresso a Por-

tugal. Esta capacidade conduzirá à interpretação da relação causa/efeito que estes fármacos provocam no individuo, contribuindo as-

sim para uma melhoria do desempenho das FND. Trata-se de um projeto interdisciplinar, envolvendo diferentes organismos e compe-

tências do Ministério da Defesa Nacional (MDN) e Universidades públicas (FCT/UNL). Os estudos realizados demonstraram que a utili-

zação deste tipo de microeléctrodos atinge limites de deteção tão bons ou melhores, em pelo menos uma ordem de grandeza, do que 

as metodologias clássicas, para a análise de anti-inflamatórios (acemetacina e indometacina) e antibióticos (ciprofloxacina). O projeto 

encontra-se neste momento na sua última fase, onde as amostras reais serão testadas e georreferenciadas.  

 

 

 

 

 

À direita: Amostragem de água na AM, Amadora. 
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PROJETO AT ATTENTION! 

Diretor do projeto: Profª Elisabete Sofia Menezes (menezes.sofia@gmail.com)   

Investigador principal: Profª Olga Maria Duarte (olga.duarte25@gmail.com)           

O projecto AT ATTENTION! dirige-se, principalmente, a profissionais do Exército portu-

guês e da Guarda Nacional Republicana. AT ATTENTION! é um manual, composto por 

dois volumes distintos, que complementa a formação generalista da Língua Inglesa ad-

quirida previamente no ensino básico e secundário, e tem como público alvo profissionais 

com um perfil linguístico mínimo de 2222 (Limited Working), de acordo com o preconiza-

do pelo STANAG 6001. Esta complementaridade é visível na especificidade fornecida 

pelo manual AT ATTENTION!, uma vez que as unidades que compõem o manual são 

direcionadas para o ambiente nacional, envolvendo o meio profissional em que aquelas 

forças se movimentam e utilizando vocabulário específico da área militar e de segurança.  Em suma, AT ATTENTION! refletirá a apti-

dão para utilizar a Língua Inglesa como veículo de comunicação ativa no âmbito da rotina profissional diária e das relações internacio-

nais, nomeadamente em missões de representação, mediação, negociação e/ou manutenção de paz nas quais os profissionais do Exér-

cito português e da Guarda Nacional Republicana estejam envolvidos. 

PROJETO COMSAF 

Diretor do projeto: Cor Carlos Manuel Mendes Dias (dias.cmm@mail.exercito.pt) 

Investigador principal: TCor Élio Teixeira dos Santos (santos.et@mail.exercito.pt) 

O projeto COMSAF, realizado em cooperação entre o CINAMIL o Regimento de Artilha-

ria n.º 4 e o Instituto Politécnico de Leiria, tem como objetivo principal dotar o Exército 

de uma forma simples e fiável de interligar os diversos subsistemas do Sistema Automá-

tico de Comando e Controlo (SACC) da Artilharia de Campanha através de comunicações 

rápidas, fiáveis e seguras, utilizando o sistema de segurança SECOM-V disponibilizado 

pelo rádio GRC/525. Neste sentido, estão a ser estudados os protocolos de comunicação 

utilizados pelos rádios GRC/525 e pelos equipamentos do SACC, com a finalidade de pro-

duzir circuitos eletrónicos que garantam o interface digital entre os subsistemas do SACC 

e o GRC/525. Tendo conseguido produzir já um protótipo funcional do Digital Communi-

cations Enabler (DCE), a linha de investigação do projeto segue para a produção de DCE em 

número suficiente para que o seu funcionamento seja otimizado e validado em redes 

complexas e com um grande tráfico de dados em simultâneo. 

Protótipo de Dispositivo de  Interface—DCE 

Digital Communications Enabler 

PROJETO EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E ÀS DIFERENÇAS COM RETARDO – EDDR 

Diretor do projeto / Investigador principal: Profª Sandra Pinelas Silva (sandra.pinelas@academiamilitar.pt)  

As equações diferenciais ordinárias e as equações às diferenças aparecem frequentemente em modelação matemática com o 

objetivo de descrever situações da vida real nas quais a taxa de variação de um sistema depende apenas da sua fase atual. Con-

tudo, em muitos casos de modelação matemática lidamos com equações diferenciais e às diferenças que dependem mais da 

história passada do que do estado corrente. As equações diferenciais e as equações às diferenças retardadas dão-nos modelos 

matemáticos 

passada. Durante o primeiro ano do projeto foram obtidos resultados sobre o comportamento oscilatório e assimptótico 

de grande importância no estudo das equações ás diferenças tendo estes resultados sido publicados em 4 revistas cientificas 

internacionais e apresentados em duas conferências internacionais de grande prestigio:  

 10th AIMS International Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, 7 – 11 de julho 2014, 

Madrid, Espanha. 

 The Seventh International Conference on Differential and Functional Differential Equations, 22 – 99 de Agosto 2014, Mosco-

vo, Russia. (Main Speaker). 
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PROJETOS EM CURSO - CINAMIL (Cont.) 
 

PROJETO SAD-SISIC 

Diretor do projeto: TCor José Carlos Lourenço Martins (jose.carloslm@gmail.com)  

Investigador principal: Prof Henrique Manuel Dinis dos Santos (hsantos@dsi.uminho.pt) 

O projeto  visa  fundamentalmente  o  desenvolvimento  de  capacidades  de  investigação  e  a  integração  de conhecimento  científico  

na  área  da  segurança  da  informação,  dos  Sistemas  de  Informação  e  da cibersegurança,  por  parte  de docentes  da  AM,  garan-

tindo  simultaneamente  a  existência  de  know  how residente na organização militar responsável pela coordenação do projeto de 

investigação. 

A investigação realizada até à presente data teve por base, um trabalho de doutoramento na Escola de Engenharia da Universidade do 

Minho. Na continuidade desde projeto procurou-se desenvolver quatro aspetos principais:  

 A conceptualização da aplicação através da identificação dos seus principais componentes. 

 Um protótipo para cenarização dos métodos de ataque com a Análise Morfológica Geral. 

 Construção de uma base de dados de controlos de SegInfo em Microsoft Access.  

 Elaborar template para codificação de MetAtq e armazenamento de lições aprendidas 

Tendo em consideração o anteriormente descrito: 

 Foram identificados os principais componentes do sistema de apoio a decisão (Apêndice A –Fig.1); 

 Desenvolvido um protótipo para aplicação da análise morfológica geral com base num projeto de final de curso de um aluno do 

Instituto Superior Politécnico do Oeste, o qual teve como seu orientador o gestor do projeto, (Apêndice A – Fig. 2); 

 Proposto e aprovado um TIA na AM (Aluno: Tiago André Ferreira Gaspar; Nº 358; Curso: Infantaria) de acordo com a orientação de 

uma framework de categorias de controlos de segurança da informação. Encontra-se na fase de análise e desenho a Base de Da-

dos de controlos de Segurança da informação; 

 Elaborado um template para codificação de métodos de ataque e posterior armazenamento de lições aprendidas. 

Figura 1, à esquerda: Principais Componentes do Sistema de 
Simulação Automatizado de Apoio a Decisão.  
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PROJETOS EM CURSO - CINAMIL (Cont.) 

 

TURISMO MILITAR: ATIVAÇÃO TURÍSTICA DO PATRIMÓNIO MILITAR NACIONAL EXISTENTE NAS UNIDADES MILITARES DO 

EXÉRCITO 

Diretor do projeto: MGen Fernando Celso Vicente de Campos Serafino (serafino.fcvc@mail.exercito.pt) 

Investigador principal: Prof Luís Mota Figueira (lmota@ipt.pt) 

O presente projeto visa, através de uma linha de intervenção de ordem económica, social e cultural, desenvolver um modelo de opera-

cionalização de visitas turísticas às unidades militares do Exército, adaptado à atual realidade funcional das mesmas.  

Esse modelo encontra-se a ser edificado a partir dos ensaios metodológicos desenvolvidos e testados pelos intervenientes deste pro-

jeto, Brigada de Reação Rápida, Instituto Politécnico de Tomar e Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, assessorados cientifi-

camente pela Direção de História e Cultura Militar, que pela sua natureza institucional e operacional asseguram o domínio militar, ci-

entífico, empresarial e autárquico – elementos fundamentais para o planeamento e execução de um modelo de intervenção turística e 

cultural sustentável. 

Numa perspetiva mais restrita, pretende-se com este projeto desenvolver um modelo e um conjunto de ações singulares que permi-

tam a ativação turística e patrimonial dos acervos militares existentes nas unidades militares do Exército, nomeadamente através da 

organização turística dos pontos visitáveis das mesmas, no sentido de as valorizar numa ótica socialmente integrada. Assim, assume-

se que os objetivos estratégicos passam por: 

- Adequar as unidades militares do Exército ao domínio da visitação turística; 

- Reforçar a identidade e imagem pública das unidades militares do Exército; 

- Fomentar o desenvolvimento das economias locais, através do fomento de práticas de Turismo Militar, onde se procedam a visita-

ções de Turismo Militar; 

- Integrar redes internacionais de Turismo Militar para a promoção e divulgação cultural dos valores militares nacionais. 

 Para cumprir com os objetivos inerentes ao desenvolvimento e concretização deste projeto, têm sido realizadas um diferente con-

junto de ações, que, internamente – planeadas e geridas pela equipa afeta ao projeto, são divididas através dos seguintes conjuntos de 

ação: Científica/Institucional/Operacional.  

Entre muitas ações já realizadas ao abrigo deste projeto, importa referir as seguintes publicações: “Turismo Militar e ativação turística 

do património: conceitos, perspetivas e tendências” no Journal of Tourism and Development (Maio 2014), “O Turismo Militar em Portugal” 

estudo de caso persente no manual brasileiro Planejamento e Organização do Turismo, Editora Saberes (No prelo - Brasil); assim co-

mo as seguintes comunicações realizadas em encontros científicos nacionais e internacionais: “O turismo militar e a ativação turística 

do património: Conceitos, perspetivas e tendências”, INVTUR2014, Universidade de Aveiro; “O turismo militar: dos recursos ao produ-

to” Seminário Turismo e Património Cultural: Oportunidades e desafios, Fundação Millenium BCP, e “Turismo Militar e Enoturismo: cruza-

mento de dois produtos turístico-culturais”, IV Jornadas de Enoturismo, Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal.     
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PROJETOS EM CURSO - CINAMIL (Cont.) 
  

Evidencia-se, igualmente, ainda dentro do mesmo domínio de ação, a organização do “Seminário – Turismo Militar: Projeto dinamiza-

dor de destinos turísticos”, em conjunto com o Ministério da Defesa Nacional (MDN) e o Instituo Politécnico de Tomar (IPT), realizado 

a 14 de Novembro 2014, assim com a materialização, assim como a celebração de um protocolo de cooperação que tem por objeto o estabe-

lecimento de bases de cooperação entre o MDN e o IPT, num quadro de desenvolvimento conjunto de ações nos domínios da investigação, do 

desenvolvimento de marcas e produtos na área da ativação turística do património histórico-militar – Turismo Militar, assentes no intercâmbio 

técnico e de meios operacionais, visando a materialização das referidas ações, auxiliando a concretização do presente projeto.  

 Encontra-se atualmente, a aguardar orientação da 

tutela (MDN), o Plano de Implementação Nacional 

do Turismo Militar, desenvolvido no âmbito deste 

projeto, apresentado e aprovado pelo Senhor Diretor 

da Direção de História e Cultura Militar, Major-

General dos Santos Carvalho, em junho 2014, autori-

zado e despachado favoravelmente em agosto 2014 

por Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior 

Carlos Jerónimo.  O Plano de Implementação visa, 

compaginado tanto com as orientações estratégicas 

da Defesa Nacional como com a orientações expressas na última Revisão do Plano Estratégico Nacional do Turismo (2013), e através 

de uma linha de intervenção de ordem económica, social e cultural, apresentar uma proposta de desenvolvimento de um modelo de 

ativação turística do Património histórico-militar nacional, adaptado à atual realidade funcional da atividade turística nacional e inter-

nacional – mercado, procura e oferta – e às orientações estratégicas do Exército no que concerne à divulgação, abertura e promoção 

do seu respetivo Património material e imaterial. 

Presentemente, aguardando a definição estratégica por parte da tutela relativamente ao referido Plano, a equipa do projeto apresen-

tado no CINAMIL em 2013 encontra-se a estruturar, em conjunto com as entidades envolvidas, a sua metodologia de implementação e 

calendarização, para cumprimento dos objetivos superiormente definidos. 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DA ACADEMIA MILITAR - CINAMIL 

NEWSLETTER FEVEREIRO 2015 - 17 



REVISTA CIENTÍFICA PRŒLIUM 
 

Tenente- Coronel de Infantaria Doutor Luís Manuel Brás Bernardino 

Editor  da Revista PRŒLIUM, Academia Militar (proelium@academiamilitar.pt) 

 

 

CALHEIROS, António (2015). Impactos e Desenvolvimento da Liderança Au-

tentica. Revista Proelium, Serie VII, Nº8, pp. 7-30. 

MORALES-FERNÁNDEZ, Emilio, HERREROS, José e LUCIA-CASADEMUNT, 

Ana (2015). Sentido, Utilidad y Formas del Liderazco. Revista Proelium, Serie VII, 

Nº8, pp. 31-42. 

ROUCO, Carlos e LUCIA-CASADEMUNT, Ana (2015). Do Conhecimento Táctico 

às Competências da Liderança. Revista Proelium, Serie VII, Nº8, pp. 42-68. 

ROUCO, Carlos, QUINTA, Paulo e MARIANO, Roberto (2015). Ensino da Lide-

rança na Academia Militar para Civis: Estudos de caso para Universitários e Empre-

sários. Revista Proelium, Serie VII, Nº8, pp. 69-98. 

SANTOS, Daniela e ROUCO, Carlos (2015). Liderar e Promover a Coesão na Arti-

lharia. Revista Proelium, Serie VII, Nº8, pp. 99-126. 

MODERNO, João (2015). O Stress Vivenciado Pelos Militares da Guarda na Ativi-

dade Operacional. Revista Proelium, Serie VII, Nº8, pp. 127-162. 

ROBLEDO, José (2015). Liderazgo Basado en el Management Concern como Factor 

de la Orientacion al Marketing Interno. Revista Proelium, Serie VII, Nº8, pp. 163-178. 

SOUSA, Ana , SANTOS, Nuno e SILVA, Paulo (2015). Portugueses de Sucesso 

em Tempos de Turbulência: Características Promotoras de Liderança e Padrões de 

Vinculação de Lideres Organizacionais. Revista Proelium, Serie VII, Nº8, pp. 179-208. 

ROSADO, David e CASANOVA, Susana (2015). Identidade, Competências Dis-

tintivas e Comunicação Intercultural num Contexto Global: Os Novos Desafios de 

Liderança nas Organizações. Proelium, Serie VII, Nº8, pp. 209-230. 

ROSINHA, António e ALVES, César (2015). Autoeficácia e Engagement no Desen-

volvimento da Carreira Em Estudantes do Ensino Superior Militar: Implicações no Ren-

dimento Académico e na Satisfação com a Vida. Proelium, Serie VII, Nº8, pp. 231-252. 

NEWSLETTER FEVEREIRO 2015 - 18 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DA ACADEMIA MILITAR - CINAMIL 



 

PROJETO SNIFFER - SENSORY DEVICES NETWORK 
FOR FOOD SUPPLY CHAIN SECURRITY 

Diretor do projeto: Cor Med Vet Penha Gonçalves 

Investigador principal: Cap Med Vet Wilson Antunes  

O projeto SNIFFER tem como objetivo principal in-
crementar a segurança da cadeia alimentar através 
de um sistema de deteção contra agentes biológicos, 
químicos e radiológicos (BQR) passíveis de serem 
introduzidos nos alimentos. 

A ideia motora do projeto baseia-se na integração e 
desenvolvimento de tecnologias de deteção in situ, 
portáteis e de fácil uso, para monitorizar pontos vul-
neráveis da cadeia alimentar e inclui o desenvolvi-
mento de uma nova tecnologia deteção molecular. 

O projeto SNIFFER é um projeto financiado pela co-
missão europeia, via sétimo  programa quadro (FP7), 
na vertente da segurança. Reúne 8 entidades euro-
peias num consórcio internacional. 

PROJETOS SUBMETIDOS À FCT EM 2015 

PROJETOS EM CURSO – UNIÃO EUROPEIA (EU) 

PROJETO EASA - EURO-AFRICAN SECURITY ARCHITECTURE [2015-2018] 

Diretor do Projeto: Tenente- Coronel Doutor Luís Manuel Brás Bernardino (bernardino.lmb@mail.exercito.pt) 

A conflitualidade e segurança no continente africano representam atualmente um foco de interesse e uma preocupação global cons-

tante para a União Europeia (UE) e para Portugal.. O presente projeto de investigação visa explorar uma oportunidade proporcionada 

pela criação da Joint Africa-EU Strategy (2007) e desenvolve-se no âmbito dos objetivos estratégicos que este documento preconiza 

como fundamentais na parceria entre a UA e a UE.  Neste sentido, os principais propósitos do presente projeto de investigação são a 

idealização de uma Estratégia de Segurança Euro-Africana (ESEA) e o desenho de uma Arquitectura de Segurança Euro-Africana 

(ASEA) que articulem os níveis político-estratégico, militar, académico e societal, e que integrem os níveis continental, regional, nacio-

nal e local em prol de uma África sem conflitos e uma Europa mais segura e desenvolvida.  Esta rede debruçar-se-á primariamente so-

bre as questões relacionadas com a segurança no continente Africano e os impactos para a segurança na Europa e concretamente para 

Portugal, não esquecendo o seu papel e responsabilidade dentro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.  

Núcleos de Investigação: Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa (CEI -IUL) / ISCTE e Centro de Inves-

tigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar (CINAMIL) 

Instituições colaboradoras: Addis Ababa University, University of South Africa e Universidade Lusíada de Angola  

 EASA - Euro-African Security Architecture 
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PROJETOS SUBMITOS À FCT EM 2015 (Cont.) 
 

PROJECT EASA - EURO-AFRICAN SECURITY ARCHITECTURE [2015-2018] (Cont.) 

Project Director:  Lieutenant Colonel Luís Manuel Brás Bernardino (bernardino.lmb@mail.exercito.pt) 

Conflict and security in the African continent are currently a focus of interest and a constant global concern for the European Union 

(EU) and Portugal. This research project aims to explore an opportunity provided with the creation of the Joint Africa-EU Strategy 

(2007), and will be developed in the context of the strategic goals that the latter document advocates as fundamental in the part-

nership between the African Union (AU) and the EU.  

This research project intends to go beyond the efforts and results that have already stemmed from this strategy (such as the improve-

ment of political dialogue, the establishment of the African Peace and Security Architecture, or the African Peace Facility, which provi-

des support to peace and security related activities), and establish an effective cooperation between the AU and the EU in this area. In 

this sense, the main goals of this research project are to develop a Euro-African Security Strategy (EASS) and to shape a Euro-African 

Security Architecture (EASA) that articulate the political-strategic, military, academic, and societal levels; and that integrate the conti-

nental, regional, national and local levels, for the sake of a conflict free Africa and a safer Europe. The concept of Euro-African Security 

Architecture entails a system under which the main European and African security actors, within the aforementioned levels, can inte-

ract and jointly articulate efforts towards an improvement of conflict prevention and management procedures. This groundbreaking 

concept contributes towards a transcontinental approach to security, namely in identifying common threats and mitigating risks deri-

ved therefrom that affect Africa, Europe and Portugal.  
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PUF – ELEMENTOS PREFABRICADOS EM MATERIAIS AVANÇADOS E ELEVADA TECNOLOGIA PARA PROTEÇÃO DO AMBIEN-
TE CONSTRUÍDO A ATOS DE TERRORISMO DE NATUREZA EXPLOSIVA 

Investigadores: Professor catedrático Joaquim Barros, Professor José  Silva, Maj Eng Artur Caracho e Cap Eng José Basto 

Parceiros: Universidade do Minho, CiviTest  Pesquisa de Novos Materiais para a Engenharia Civil, Lda., CINAMIL/AM e RE1  

No presente projeto pretende-se desenvolver uma nova geração de elementos pré-fabricados para aplicação urbana, projetados 

para formarem uma proteção ativa, permanente e eficiente a atos de terrorismo ao ambiente construído de elevada importância  

social. Para tal, é proposto o desenvolvimento de compósitos de matriz cimentícia de ultra elevada ductilidade (FRCC) dispondo de 

um sistema hibrido constituído por polímeros reforçados com fibras (FRP) de elevada resistência à tração e por barras de aço pré- 

esforçadas. Os elementos de proteção (aqui designados por PUF), de elevada robustez, durabilidade, resistência a explosões, 

impacto e fogo, são instalados de forma a criarem um perímetro de segurança aos edifícios, e podem ser equipados com 

mecanismos de vigilância e alarme alimentados por células fotovoltaicas. 
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PROJETO RECURSOS E METODOLOGIAS PARA APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM NA ÁREA DAS CIÊNCIAS EXATAS NA 
ACADEMIA MILITAR 

Diretor do projeto / Investigador principal: Profª Isabel Simões de Carvalho (icarvalho@moonlight.pt) 

O projeto desenvolve-se em torno de um modelo de ensino e aprendizagem que se pretende colaborativo permitindo a construção de 

um processo de aprendizagem evolutivo e flexível. À estrutura do modelo clássico das aulas presenciais é adicionada uma componente 

interativa.  

A responsabilidade dos temas em análise, se bem que efetuada pelos docentes, é realizada segundo modelos que permitem assegurar 

uma aprendizagem mais eficaz garantindo, ainda, uma maior responsabilização por parte dos alunos ao longo de todo o processo. O 

recurso a ferramentas Web é acompanhado pelo professor, que assume neste caso o papel de tutor. 

 A presente metodologia é apresentada aos alunos já totalmente estruturada sendo discutidos os principais objetivos, o modelo pro-

posto e as suas mais-valias. A presente abordagem pode ser utilizada, após adaptada, em outras disciplinas de características distintas. 

Em cima, Equilíbrio Termodinâmico para Gases Ideais. 
À esquerda, Lançamento de projéteis em função do ângulo, velocidade inicial, massa e resistência do ar. 

PROJETOS TERMINADOS EM 2014  
 

PROJETO ESTUDO DAS RAZÕES DE PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DOS MILITARES EM REGIME DE CONTRATO/REGIME DE  

VOLUNTARIADO 

Diretor do projeto: Cor Fernando Manuel Oliveira Cruz

(cruz.fmo@mail.exercito.pt) 

Investigador principal: Maj João Carvalho Baptista 

(batista.jac@mail.exercito.pt) 

A formação de um militar, desde o seu ingresso no Exército, 

passando pela sua integração numa unidade militar e até à 

obtenção de proficiência no seu campo de ação é um proces-

so moroso e dispendioso tanto a nível de capital económico 

como de capital humano. Considera-se assim necessário 

intervir no sentido de reduzir os efeitos das desistências e 

potenciar a retenção de capital humano, e consequentemen-

te, aumentar a satisfação profissional e a eficácia no serviço. 

O Centro de Psicologia Aplicada do Exército propõe-se estu-

dar este fenómeno através de uma recolha de informação relativa a variáveis sociodemográficas, variáveis militares e variáveis de opi-

nião sobre certas condições do serviço militar. Assim, através de um inquérito aplicado até à data a mais de 700 militares, pretende-se 

verificar hipóteses no sentido de conhecer e perceber as perceções e motivações dos militares que decidem permanecer nas fileiras 

durante um curto vs. um longo período de tempo e a sua relação com fatores de compromisso com a instituição, satisfação no traba-

lho, compromisso com o trabalho e a carreira, crença no valor do trabalho, entre outros.  

Considera-se ainda importante, o facto de, através desta investigação ser possível identificar fatores cruciais para a retenção o que 

permita ao Centro desenvolver e aprofundar conhecimento relativos aos mesmos. 

Difusão dos inquéritos na ZMM 
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PROJETOS A INICIAR EM 2015 
 

PROJETO BALSIM  - SIMULADOR DE BALÍSTICA PARA PROJÉTEIS DE ARTILHARIA  

Diretor do projeto: MGen Ulisses Joaquim de Carvalho Nunes de Oliveira (oliveira.ujcn@mail.exercito.pt) 

Investigador Principal: Prof José Alberto de Jesus Borges  (jose.borges@academiamilitar.pt)  

Desenvolvimento de um simulador de balística, externa e interna, que permita a integração de conhecimento científico na área da Ba-

lística  para  suporte  de  atividades,  de  investigação  e  desenvolvimento  ou académicas, no âmbito das funções nucleares da Acade-

mia Militar / Exército Português. 

 

PROJETO UMA FORMA PORTUGUESA DE COMANDO E LIDERANÇA MILITAR NA GRANDE GUERRA-AFRICA 

Diretor do projeto / Investigador principal: TCor José Miguel Moreira Freire (miguel.freire@academiamilitar.pt) 

Caracterizar uma “forma portuguesa de comando e liderança militar na Grande Guerra” especificamente em África, no contexto das 

expedições para Angola e Moçambique de 1914 a 1918, contribuindo para um referencial de comando e liderança militar que possa 

orientar para desempenhos relevantes em condições de extrema adversidade caracterizada por ambientes físicos hostis, escassez de 

recursos humanos e materiais. 

 

PROJETO SEGURANÇA E INTEGRIDADE ESTRUTURAL DE EDIFÍCIOS ESTRATÉGICOS FACE A EXPLOSÕES ACIDENTAIS OU 
PROVOCADAS 

Diretor do projeto: MGen Jorge Côrte-Real Andrade (jorge.andrade@iesm.pt) 

Investigador principal: Gabriel de Jesus Gomes (gomes.gj@mail.exercito.pt)  

Aquisição dos conhecimentos sobre a resistência de edifícios e outras Infraestruturas a explosões acidentais ou provocadas, designada-

mente no domínio da conceção («Blast Resistance Design» (BRD) para o incremento da segurança e integridade estrutural de edifícios 

estratégicos, em território nacional ou edifícios governamentais e outras instalações em países estrangeiros, tais como embaixadas, 

aquartelamentos de Forças Nacionais Destacadas, entre outros. Apesar do foco nos edifícios estratégicos, os conhecimentos adquiri-

dos poderão ser empregues em todo o género de edifícios, designadamente escolas, hospitais, edifícios de interesse histórico e cultu-

ral, entre outros.  

 

PROJETO PERFIL FÍSICO E OPERACIONAL DOS OFICIAIS SUBALTERNOS DO EXÉRCITO PORTUGUÊS 

Diretor do projeto: TCor José Carlos Dias Rouco (carlos.rouco@academiamilitar.pt) 

Investigador Principal: Maj Rui Jorge Palhoto Lucena  (lucena.rjp@mail.exercito.pt) 

Pretende-se  com  o  presente  projeto  de  investigação  determinar  o  perfil  de  competências  militares  físico-motoras (PTMOS)  -  

Perfil de Tarefas Militares dos Oficiais  Subalternos  para o desempenho de missões, nos atuais cenários de conflito.  

Consideram-se como objetivos gerais deste projeto: 

Selecionar nas várias Armas e Serviços (AS) Tarefas Militares, que serão utilizadas como forma de avaliação à medida que a preparação 

avança, desde a entrada para o ensino superior na AM, passando pelo TPO até aos períodos de formação dos Oficiais subalternos (Ofs). 

Adequar o perfil de tarefas  militares, desempenhadas em missões em zonas de combate (TC -  Tarefas de combate), com o desempe-

nho das mesmas durante o ensino e preparação (TM-Treino militar). 

Conceber  provas  de  avaliação  (TCA  -  Tarefas  Critério  de  Avaliação),  essencialmente  de  terreno,  com  validade, pertinência e sen-

sibilidade para serem utilizadas ao longo do trajeto. 
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PROJETOS A INICIAR EM 2015 
 

PROJETO PI-SOFT (I) 

Diretor do projeto / Investigador principal: Maj Paulo Jorge Ribeiro Lopes (lopes.pjr@mail.exercito.pt) 

PI-Soft  é  um  projeto  que  pretende  criar  um  Sistema  de  Pesquisa  e  Interceção  de comunicações por software nas bandas de 

VHF (Very High Frequency), UHF (Ultra High Frequency) e SHF (Super High Frequency), eficiente e de baixo custo.  

O PI-Soft  pretende  afirmar-se  como  a  solução  ideal  para  a  substituição  do  “velhos” equipamentos  de  pesquisa  e  interceção  de  

comunicações  da  Companhia  de  Guerra Eletrónica (CGE) do Exército Português. 

 

PROJETO PRODUÇÃO E TESTES DE PAINÉIS DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 

Diretor do projeto / Investigador Principal: Prof José Alberto de Jesus Borges (jose.borges@academiamilitar.pt)  

O principal objetivo deste projeto é produzir e testar painéis de proteção balística, serão desenvolvidos painéis para os níveis de prote-

ção balística I, IIa, II e IIIa, serão realizados três tipos de testes, testes laboratoriais às propriedades físicas dos materiais, testes na barra 

de Hopkinson e testes balísticos com fogo real. É também um objetivo deste projeto desenvolver metodologias para relacionar os re-

sultados dos vários tipos de testes.  

Como objetivo final, este projeto deverá lançar as bases para uma cooperação entre os parceiros no desenvolvimento de painéis de 

proteção para aplicações militares, criando as relações de trabalho, as metodologias de desenvolvimento e os procedimentos de teste 

de painéis de proteção balística. 

 

ÁFRICA – A ARQUITECTURAS DE SEGURANÇA NA ÁFRICA SUBSAARIANA: O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES REGIONAIS AFRI-

CANAS NA GESTÃO ESTRATÉGICA DOS CONFLITOS. IMPACTOS PARA OS PALOP, PARA A CPLP E PARA PORTUGAL  

Diretor do projeto / Investigador principal: TCor Luís Manuel Brás Bernardino (bernardino.lmb@mail.exercito.pt) 

Os principais objetivos que nos propomos alcançar com a realização deste projeto de investigação estão essencialmente ligados com a 

atividade profissional e a temática da segurança e da defesa no continente africano, mormente na região subsariana. Este objetivo 

advém ainda da necessidade profissional de aperfeiçoamento das questões em torno das dinâmicas nacionais e regionais no âmbito da 

prevenção e resolução de conflitos neste continente.  

A análise à evolução histórica contemporânea dos progressos conseguidos com a edificação da “Arquitetura de Paz e Segurança Afri-

cana” e a observação da intervenção nos espaços regionais onde está integrado, constituem vertentes de análise atual e prospetiva. 

Aspeto que se constitui como fator motivador, desafiante e fazendo parte de um projeto académico inter Centros de Investigação de 

contribuição para o conhecimento científico neste domínio específico, que pensamos estar ainda pouco desenvolvido.  

No âmbito académico e científico, a contribuição para o conhecimento científico sobre a temática da relação dos Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa (PALOP), com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e Portugal, bem como a possibilidade 

de colaborar com os meios académico e institucional nesta área específica, constitui-se num salutar desafio à profundidade do teor da 

investigação a desenvolver, podendo constituir-se numa mais-valia para o estudo e para a análise da gestão estratégica da conflituali-

dade em África e os impactos para estes atores.  

Constitui ainda objetivo, congregar em torno deste projeto de investigação, alunos Africanos que desenvolvam trabalhos nas Institui-

ções enquadrantes, e que se possam sentir melhor integrados, fazendo parte de uma rede de conhecimento que lhes será útil, durante 

e após essa investigação.  

Este projeto de investigação, inédito na forma e no conteúdo em termos nacionais visa projetar os Estudos de Segurança Africanos no 

contexto internacional, contribuído para a reflexão lusófona sobre este tema e pretende dinamizar a realização de seminários, pales-

tras, conferencias, mesas redondas produção e comunicações científicas e de paper’s que contribua para vincar a presença de Portugal 

e destas Instituições na temática em apreço.  
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EM DESTAQUE 

 

INVESTIGADORES DO CINAMIL E DA ACADEMIA MILITAR RECEBEM PRÉMIO EM JORNADAS CIENTIFICAS INTERNACIONAIS 

PELA MELHOR COMUNICAÇÃO NA ÁREA DOS RECURSOS HUMANOS - LIDERANÇA 

Nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2015 realizaram-se as XXV Jornadas Hispano-Lusas de Gestão Cientifica, na cidade de Ourense - Espa-

nha, nas quais participaram mais de 300 investigadores internacionais. Com o apoio da Academia Militar e do CINAMIL uma equipa de 

Investigadores, composta por professores e alunos da Academia Militar, tendo submetido várias comunicações e participado na apre-

sentação pública nestas Jornadas Científicas. No final das XXV Jornadas Hispano-Lusas de Gestão Científica e durante o jantar de gala, 

o Tenente-Coronel de Infantaria José Carlos Dias Rouco e o Alferes de Infantaria GNR André Filipe Lopes Barreira receberam o prémio 

da melhor comunicação na área científica em Recursos Humanos. 

O artigo submetido às Jornadas com o tema “A Inteligência Emocional e o Exercício de Comando: Estudo de Caso em Contexto dos 

Destacamentos de um Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana” teve como suporte o Trabalho de Investigação Aplicada 

para a obtenção do grau de Mestre em Ciências Militares na Especialidade de Segurança da Academia Militar, realizado pelo Alferes Inf 

GNR André Barreira, com a orientação do TCor Inf Dias Rouco e coorientação do Cap Inf GNR Paulo Gomes.  

A Direção do CINAMIL congratula-se pela excelente prestação dos seus investigadores e apresenta as felicitações aos premiados. Ma-

nifestando ainda elevada satisfação pelo facto de sido salientada na Cerimónia de Encerramento das Jornadas, pelo Presidente do Co-

mité organizador, a excelência da investigação científica produzida pelo CINAMIL, pela Academia Militar e pelo Exército Português, 

bem patente pela qualidade das seis comunicações apresentadas nas XXV Jornadas Hispano-Lusas de Gestão Cientifica e pelo traba-

lho desenvolvido nos últimos cinco anos. 
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