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ÓRGÃOS DO CINAMIL TOMARAM POSSE PARA O BIÉNIO
2017/2018 E 2018/2019

DESAFIOS PARA O FUTURO
A linha condutora do trabalho da atual
Direção para o biénio 2017-2019 é, precisamente, a afirmação do CINAMIL enquanto Centro de Referência Nacional nas
áreas da Segurança e Defesa.
Legitimamente, este é um espaço que nos
cabe ocupar, pelo que iremos executar tal
missão com enlevo e determinação. Para
tal, é necessário saber ser agente catalisador das vontades e iniciativas dos nossos
parceiros e também de outras entidades
que sejam partes interessadas nos sectores da Segurança e Defesa.

16ª SESSÃO CIENTÍFICA DO NEC – PROCESSO DE FRACIONAMENTO: “DO PLASMA AO MEDICAMENTO”.

Se, no plano interno, o Exército e a GNR
são os nossos parceiros; no plano externo, outras entidades surgem, nomeadamente: os Centros de ID&I das restantes
Unidades Orgânicas do Instituto Universitário Militar; os Centros e Universidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e as Empresas da Base Tecnológica e Industrial de Defesa. Nesta rede de parceiros, há, certamente, espaço para incluir a tutela: primeiro do Ministério da Defesa
Nacional e do Ministério da Administração Interna, depois extensível a outros, como
por exemplo, o Ministério da Economia.
O futuro próximo traz grandes desafios, mas também grandes oportunidades: o investimento Europeu em Segurança e Defesa tende a aumentar e, pela primeira vez,
a Comissão Europeia prevê incluir no programa FP9 uma linha específica de financiamento para ID&I em Defesa. Os estudos atuais, divulgados pela Comissão Europeia
e outras entidades, sugerem um orçamento com valores entre os 500 e 3300 milhões de Euros anuais, a partir de 2021, para a ID&I em Defesa.

PROJETO IDIMIL_MZ | APOIO À CRIAÇÃO DE CENTRO DE
INVESTIGAÇÃO MILITAR EM MOÇAMBIQUE

A liga Europeia, onde se desenvolve este processo, é exigente e competitiva, tornando essencial e imediata a preparação Nacional para 2021. Tal só será possível
promovendo a confiança e o conhecimento mútuo entre as partes interessadas, por
exemplo: participando em projetos e iniciativas conjuntas; promovendo espaços
alargados de reflexão e germinação de ideias; abrindo mais as nossas redes de contactos & parcerias que potenciam o conhecimento.
É importante destacar que a corrida para o objetivo 2021 já se iniciou com a iniciativa das Preparatory Action for Defence Research, pela Agência Europeia de Defesa
(EDA). Esta iniciativa da EDA decorre até 2020 e constitui um importante barómetro
que irá aferir a apetência dos Estados Membros para a ID&I em Defesa.
As próximas iniciativas programadas pela Direção do CINAMIL vão ao encontro destes
desideratos. Queremos acolher e potenciar o trabalho das partes interessadas nas áreas
da Segurança e Defesa com a certeza de que, quando um ganha, ganhamos todos!
Professor José Alberto de Jesus Borges
Presidente da Direção do CINAMIL
Jose.borges@academiamilitar.pt
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O PORTAL COLABORATIVO DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO NO APOIO À INVESTIGAÇÃO
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
O Exército planeia e apoia, através do investimento autónomo ou através de parcerias ou projetos cooperativos, as atividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I), constituindo-se o CINAMIL como o
elemento coordenador dessas atividades. A intervenção do Exército no contexto da I&DI, entendido tradicionalmente na perspetiva de parceiro de I&D e de utilizador final, cumpre simultaneamente dois desideratos: o primeiro, de potenciar a formação pós-graduada da Academia Militar, fornecendo aos futuros Oficiais
as ferramentas científicas de análise, o espírito empreendedor e inovador, e uma cultura de rigor nos métodos; o segundo, de obter, com os trabalhos desenvolvidos, retornos diretos e indiretos do ponto de vista do
desenvolvimento de soluções técnicas que venham colmatar lacunas nas capacidades existentes.
Em 2017, foi elaborado pela Divisão de Planeamento de Forças do Estado-Maior do Exército em coordenação com o CINAMIL, o plano de ID&I do Exército (2017/2019), que visa estabelecer os objetivos de investigação bem como as áreas tecnológicas e os sistemas prioritários para o período em apreço. Os objetivos e
as linhas de ação deste plano, procuram dar corpo aos objetivos estratégicos definidos na Diretiva do Comandante do Exército para o período 2017-19, tendo sido identificadas como linhas de investigação prioritárias as seguintes áreas de projeto:
Áreas Tecnológicas:
 Sistemas de Comando e Controlo;
 Cibersegurança e Ciberdefesa;
 Realidade Aumentada
 Sistemas Semi-autónomos e Autónomos terrestres
 Tecnologia UAS Swarm
 Precision Aerial Delivery Systems
 Sensores do Campo de Batalha
 Fusão de imagem

 Substitutos de navegação para o GPS
 Sistemas de Combate do Soldado – sobrevivência e integrador
 A arma como plataforma
 Sensores para monitorizar o estado de saúde
 Meios de pontes
 Acessórios de Mobilidade para veículos
 Sistemas protetivos de campanha
 Sistemas de produção de energia
 Guerra eletrónica

Áreas Não-Tecnológicas
 Comando e Liderança
 Medicina Operacional
 Motricidade Humana
 Logística Militar
 História Militar
 O Exército e a Proteção Civil
 Cooperação com os PLOP

Esta nova sinergia entre os projetos de ID&I e a edificação de capacidades já é uma
realidade, onde destacamos a importância do atual projeto Advanced Combat Uniform1 no programa dos Sistemas de Combate do Soldado2, especificamente no estudo e definição dos requisitos do uniforme camuflado do soldado apeado, tendo em
consideração diferentes cenários e na definição e desenvolvimento de um Padrão
de Camuflado (multiterreno) para uso exclusivo do Exército Português, transversal
ao equipamento e fardamento de combate.
Podemos também destacar o projeto de ID&I AuxDefense3, que o Exército está a
aproveitar para determinar as Especificações Técnicas do capacete de combate e do
colete balístico, também no âmbito do programa dos Sistemas de Combate do Soldado.
___________________________________________________________________________
1

O projeto de ID&I do Exército ACU é uma parceria entre a Escola de Sargentos do Exército (ESE) com o CITEVE, DAMEL,
RIOPELE e o INEGI, que tem por objetivo principal o desenvolvimento de um sistema avançado de uniforme camuflado
para o soldado apeado.
2

O programa SCS visa dotar o militar com todos os equipamentos de combate e abrange três áreas; letalidades
(armamento, sensores e auxiliares de pontaria), sobrevivência (fardamento e sistemas de carga e os equipamentos de
proteção) e C4I2 (equipamentos de comando, controlo, comunicações, computadores, informações e integração).
3

O projeto AuxDefense centra-se na produção de produtos de defesa, incluindo coletes e capacetes balísticos, recorrendo a estruturas com comportamento auxético. O proponente do projeto é a TecMinho – Interface da Universidade do
Minho (UMinho), através da plataforma internacional Fibrenamics.
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COMUNICAÇÕES EM CONGRESSOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS_2017
Maria João Martins, “Foro Internacional de Inovación Docente” , 9 a 13 de outubro de 2017,
Cidade do México, México, comunicação “Design and Production of Digital Resources”.
“Innovative Degree in Power System EIE including Renewable Energy Sources” , F P.
Maciel Barbosa, Maria João M. Martins, Marian S. Poboroniuc, Proceedings of EAEEIE
2017, Grenoble, France, June 2017.
Presentation of the communication "The protection of human rights and fundamental freedoms at the origins of the European integration process" at the international conference
“Diritti e dignità della persona. Agli albori del processo di integrazione europea: dalla CECA
Ai Trattati di Roma”, held at the University Niccolò Cusano, in Rome, on 5 April 2017, with
the patronage of the Vicariate of Rome-Pastorale Universitaria.
Presentation of the poster "The EU Ineffective Counterterrorism Strategy" at "Ciência
2017", the annual meeting of the Portuguese science and technology community, Centro
de Congressos de Lisboa, on 3-5 July 2017, supported by the Ministry of Science, Technology and Higher Education, and organised by Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) with
Ciência Viva, and the Education and Science Parliament Committee.
The Cape Verde International Days on Mathematics 2017. University of Cape Verde, Cidade
de Praia, May 8th-11th, 2017, Talk May 8th Ana Cristina Casimiro (joint work with César
Rodrigo)
The Cape Verde International Days on Mathematics 2017. University of Cape Verde, Cidade
de Praia, May 8th-11th, 2017, Talk May 10th César Rodrigo (Joint work with Ana Casimiro)
“Forward Difference operators and discretization of principal connections”.

3rd International Conference on Symmetries, Differential Equations and Applications, Istambul Technical University August 14th-17th 2017, Talk August 15th, César Rodrigo (joint
work with Ana Casimiro) “Reduction of Discrete Lagrangian Gauge Field Theories”.
3rd International Conference on Symmetries, Differential Equations and Applications, Istambul Technical University August 2017_ Ana Casimiro (joint work with César Rodrigo),
“Numerical Integrators in Reduced Coordinates for Lagrangian Gauge Field Theories”.
XXVI International Fall Workshop on Geometry and Physics, Universidade do Minho, Braga,
Portugal September 2017, César Rodrigo (joint work with Ana Casimiro) “Variational Integrators for Euler-Poincaré equations”.

ARTIGOS PUBLICADOS EM REVISTAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS_2017
“Study of a Nano Optical Antenna for Intersatellite Communications”, Rui D.F. Ribeiro Gomes, Maria João M. Martins, António Baptista, João P. Neto Torres, Opt. Quant. Eletron.
(2017) 49-135, Springer, Published 10 March 2017. DOI 10-10077s11082-017-0966-y.
João António Santos Dias Fonseca, António Baptista, Maria João Martins, João Paulo N.
Torres, "Distance Measurement Systems Using Lasers and Their Applications", Applied
Physics Research, Vol. 9, Nº. 4, pp.33-43, 2017. https://doi.org/10.5539/apr.v9n4p3.
João Miguel Trindade, João Paulo N. Torres, António Baptista, Mª João Martins,
"Intersatellites Optical Communication Systems for Defense", American Journal of Electrical
and Electronic Engineering, Vol. 5, Nº. 3, pp. 108-119, 2017. doi: 10.12691/ajeee-5-3-6.
Nikolai, J., Silva, P., & Walters, S. (2017). “Student and lecturer perspectives informing an
academic support strategy to assist students in a medium-sized tertiary institution”. ATLAANZ Journal, 2(1), 1-18. Retrieved from http://journal.atlaanz.org/index.php/ATLAANZ/
article/view/19
Walters, S. R., Silva, P., & Nikolai, J. (2017). Teaching, Learning, and Assessment: Insights
into Students’ Motivation to Learn. The Qualitative Report, 22(4), 1151-1168. Retrieved
from http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol22/iss4/13/
Silva, P. (2017). Scaffolding assignments: Analysis of AssignMentor as a tool to support
first year students’ academic writing skills. E-Learning and Digital Media, 14(1-2), 86-97.
doi:10.1177/2042753017695652
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REVISTA CIENTÍFICA PRŒLIUM
Professor José Alberto de Jesus Borges
Editor da Revista PRŒLIUM, Academia Militar
proelium@academiamilitar.pt

1 - A FORMA NA CONSTRUÇÃO ABOBADADA
João Rei - António Gago
2 - PONTES LOGÍSTICAS DO TIPO MABEY DO EXÉRCITO PORTUGUÊS - COMPORTAMENTO ESTRUTURAL
Ricardo Pereira - José de Oliveira Pedro - Artur Caracho
3 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS EM FORÇAS NACIONAIS DESTACADAS
César Pestana - Filipa Ferreira - Carlos Afonso
4 - A ENGENHARIA MILITAR NA PREVENÇÃO: PROPOSTA DE UM SISTEMA DE VIGILÂNCIA EXPEDITO - TORRE DE VIGILÂNCIA MODULAR E PORTATIL
Hugo Soares - Luís Guerreiro - Carlos Afonso
5 - RECUPERAÇÃO DO EDIFICADO DO EXÉRCITO: SISTEMA DE INSPEÇÃO E DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS EM COBERTURAS EM TERRAÇO
João Conceição - Jorge Brito - Inês Flores-Colen

6 - PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM PROTOTIPO DE ANTENA ESPAR
Edgar Ruano - Maria João Martins - António Baptista
7 - TRANSLATING RF CONCEPTS IN ANTENNA THEORY TO THE OPTICAL DOMAIN
Rui Gomes - Maria João Martins - António Baptista - João Torres
8 - ANTENA PARA CONTROL WIRELESS DE UM ROBOT
Gonçalo Soleiro - Tiago Almeida - Maria João Martins - José Mata
9 - SHORT WAVE MULTI POLAR ANTENNA FOR PROPAGATION BY NVIS EFFECT
Igor Pereira - Maria João Martins - António Baptista - Mariano Gonçalves
10 - FUSÃO DE IMAGEM PARA A DETEÇÃO DE PESSOAS CAMUFLADAS
Nádia Bento - José Silva - José Dias
11 - ESTUDO DE BALÍSTICA INTERNA PARA O OBÚS M114A1 155MM/23
Daniel Marques - Aires dos Santos - Bruno Pereira
12 - ANALYSIS OF EXTERNAL BALLISTICS FOR A PROJECTILE OF CALIBER 155MM
Rui Fonte-Boa - José Borges - José Chaves
13 - PROJECT OF A 155MM FOREST FIREFIGHTING
PROJECTILE
João Calado - José Borges - Luís Reis

14 - NUMERICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF
BALLISTIC ARMORS
José Mestre - João Ferreira - Luís Pina - José Borges
15 - BREAKING BARRIERS WHITH QUALITATIVE MULTI
-METHOD RESEARCH FOR ENGINEERING STUDIES:
PROS, CONS AND ISSUES!
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ÓRGÃOS DO CINAMIL TOMARAM POSSE PARA O BIÉNIO 2017/2018 E
2018/2019
No dia 26 de junho de 2017, na Academia Militar, tiveram lugar as eleições
para os Órgãos do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da
Academia Militar (CINAMIL), para a Mesa da Assembleia-Geral e para o Conselho Diretivo, para o biénio (2 anos letivos) 2017/2018 e 2018/2019.
Após as eleições foram eleitos para os diferentes Órgãos os seguintes membros:
Mesa da Assembleia Geral (Presidente - Professor Doutor Associado com
Agregação José Fernandes Fontes Castelo Branco; Vice-presidente - Professora
Doutora Auxiliar Maria João Marques Martins; Secretário - Tenente-Coronel
Artilharia (Doutorando) Nuno Miguel Pinto Jordão).
Conselho Diretivo (Presidente - Professor Doutor Auxiliar José Alberto de Jesus
Borges; Vice-Presidentes - Tenente-Coronel Infantaria (Doutor) José Carlos Dias
Rouco e Tenente-Coronel Administração GNR (Doutor) Nuno Miguel Parreira
da Silva, Vogais - Professora Doutora Auxiliar Elisabete Sofia Nabais de Oliveira
de Freitas e Menezes, Capitão Veterinário (Doutorando) Wilson David Talhão
Antunes, Capitão Administração Militar (Doutorando) Hélio de Jesus Branco
Corguinho Fernandes.
No dia 28 de Junho de 2017, realizou-se a Assembleia-Geral Extraordinária para
a tomada de posse dos novos Órgão do CINAMIL para o biénio 2017/2018 e
2018/2019. O evento contou com a presença do Exmo. Senhor General Comandante da Academia Militar: Major-General Vieira Borges; Exmo. Senhor Diretor
de Ensino da Academia Militar: Brigadeiro-General Teodoro Maio; BrigadeiroGeneral Nunes Henriques; Exmo Senhor Comandante do Corpo de Alunos da
Academia Militar: Coronel Infantaria (Doutor) Lemos Pires; Membros dos Órgãos do CINAMIL (cessantes e novos) e Investigadores.
RESUMO DO DISCURSO DA TOMADA DE POSSE DA NOVA ESTRUTURA ORGÂNICA DO CINAMIL
As primeiras palavras deste grupo de trabalho são, necessariamente, de agradecimento para com os membros do CINAMIL, em particular
pelo apoio que nos demonstraram através de uma votação expressiva. Indubitavelmente, é significativo o apreço e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela Direção e Mesa da Assembleia Geral cessantes. O crescimento do CINAMIL em anos anteriores é bem visível: aumentou o número de projetos em execução bem como o volume de financiamento; diversificaram-se as entidades financiadoras; e aumentou o
número de protocolos de cooperação com entidades externas. Sendo estes resultados, em grande medida, fruto do trabalho da equipa cessante, são igualmente reflexo da dinâmica dos membros do CINAMIL que desenvolvem trabalhos nas áreas da Segurança e Defesa.
O CINAMIL é o centro de investigação da Academia Militar, e, por extensão, é também o Centro de Investigação do Exército e da Guarda
Nacional Republicana (GNR). O papel e as relações do CINAMIL com o parceiro Exército estão bem definidos desde há longa data, havendo
uma cooperação próxima e leal cujos resultados são, globalmente, muito satisfatórios. Uma das primeiras iniciativas da Direção atual será o
fortalecimento da cooperação com o parceiro GNR, dando a conhecer as funções do nosso Centro e o trabalho nele desenvolvido.
Em jeito de conclusão, ao Comandante da Academia Militar, Major-General João Vieira Borges, reafirmamos que, sendo a ID&I um pilar
desta nossa casa, a Direção do CINAMIL tudo fará para o fortalecer, em consonância com a Missão, a Visão e os Valores da Academia Militar. Aos membros do nosso Centro, afirmamos que as nossas portas estão abertas e que, em conjunto, iremos fomentar espaços para que
todos se revejam nesta comunidade cientificamente heterogénea, que se estende desde áreas ditas tradicionais, numa instituição de ensino
superior público universitário militar - nomeadamente Comando, Liderança e outras áreas alicerçadas nas Ciências Militares -, até às Tecnologias e Engenharias. Queremos acolher e potenciar o vosso trabalho com a certeza de que, quando um ganha, ganhamos todos!
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ADVANCED COMBAT UNIFORM - ESE
Desde o passado dia 10 de fevereiro, a Escola de Sargentos do Exército em parceria com
o Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (CITEVE), com a
empresa RIOPELE , com a empresa DAMEL – Confeção de Vestuário, Lda. e com o Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Industrial (INEGI), desenvolve um
projeto de investigação denominado “Advanced Combat Uniform”.
Este estudo tem como finalidade o Desenvolvimento de um Sistema Avançado de Uniforme Camuflado para Soldado Apeado, apresentando os seguintes objetivos principais:
 O estudo e definição dos requisitos do uniforme camuflado do soldado apeado, tendo
em consideração diferentes cenários;
 A definição e desenvolvimento de um Padrão de Camuflado (multiterreno) para uso
exclusivo do Exército Português, transversal ao equipamento e fardamento de combate;
 O estudo e desenvolvimento de materiais têxteis multifuncionais com vista ao incremento da performance (resistência mecânica, respirabilidade, conforto, durabilidade do estampado e facilidade de limpeza e conservação);
 O estudo e desenvolvimento do design/forma de modo a conferir ergonomia, conforto, funcionalidade e durabilidade geral;
 A avaliação do desempenho da prova de conceito em ambiente laboratorial e real (testes terreno e testes operacionais).
Os investigadores deste projeto numa primeira fase efetuaram o levantamento e estudo exaustivo da legislação, normas e conhecimento
referentes à componente têxtil, aplicáveis ao Uniforme Camuflado e desenvolveram um programa de inquéritos a vários militares com o objetivo de definir os requisitos do utilizador e as reais necessidades do novo uniforme camuflado. Esta fase foi seguida por mais duas correspondentes à construção de dois protótipos, sendo que a
realização desta tarefa foi suportada pela informação técnica adquirida nos testes de avaliação e validação no terreno e nos ensaios laboratoriais aos
materiais, componentes e aos acessórios especiais
têxteis.
Paralelamente a este faseamento do projeto, estão
se a conduzir em várias Unidades Militares testes de
observação e validação a vários padrões de camuflagem. A conclusão deste projeto está prevista para
julho de 2018, com a apresentação das especificações técnicas relativas ao padrão camuflado e ao
desenho, desenvolvimento, confeção e ensaio das
peças relativas ao Uniforme Camuflado.
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O CIGEOE NA CONFERÊNCIA FOSS4G EUROPE 2017, MARNE-LA-VALLÉE, FRANÇA
Decorreu no período de 18 a 22 de Julho de 2017, na National School of Geographic
Sciences (ENSG), cidade de Marne-la-Vallée, França, a conferência FOSS4G EUROPE
2017, um evento europeu da Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) centrado
em Software Livre e Open Source para tratamento de Informação Geoespacial.
Reconhecido como uma das maiores conferências técnicas geoespaciais europeias
em software Open Source, o Free and Open Source Software for Geospatial
(FOSS4G), é um encontro de profissionais, programadores, simples utilizadores e utilizadores avançados de software geoespacial desenvolvido em Open Source. Inclui
apresentações e palestras, com “code sprint” em código puro e sessões, workshops
sobre toda a tecnologia geoespacial em código aberto.
Fundada em 2006, a OSGeo é uma organização sem fins lucrativos cuja missão é
apoiar o desenvolvimento colaborativo de software geoespacial open source, e
promover a sua utilização generalizada.
A delegação do CIGeoE foi constituída pelo Major de Cavalaria Paulo Agostinho
Pires e pelo Major de Infantaria João Miguel Nunes Afonso. Durante a conferência, a delegação participou nos seguintes eventos: Workshops (18JUL17), Conference (19a21JUL17) e Code Sprint (22JUL17).
A participação na conferência FOSS4G em Marne-la-Vallée, França, fornece ao Exército, em particular ao CIGeoE, uma orientação relativamente a aspetos técnicos do software geoespacial em Open Source e Bibliotecas que podem ser usadas no processamento da informação geográfica, implementações aplicacionais e otimizações de processos desde a aquisição da informação, à validação, edição, visualização e impressão
no âmbito da cartografia.
AT ATTENTION - MANUAL DE INGLÊS PARA O EXÉRCITO PORTUGUÊS
No passado dia 26 de outubro, no Aquartelamento da Academia Militar, na Amadora, foi
feita a apresentação do manual de Inglês para Fins Específicos (IFE) At Attention.
O manual At Attention resulta de um projeto cujo objetivo foi a realização de um manual
de autoaprendizagem de inglês específico para o Exército português que, simultaneamente, complementasse a formação generalista da Língua Inglesa adquirida no ensino básico e
secundário. At Attention é dirigido a profissionais com um perfil linguístico mínimo de
2222 (Limited Working Proficiency), de acordo com o preconizado pelo STANAG 6001.
O manual At Attention pode ser utilizado como instrumento de estudo e de trabalho e colmata a necessidade de um manual de Inglês para Fins Específicos totalmente adaptado ao
Exército português.
No passado dia 26 de outubro, no Aquartelamento da Academia Militar, na Amadora, foi
feita a apresentação do manual de Inglês para Fins Específicos At Attention.
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GAMMAEX - AUTONOMOUS MONITORING UNMANNED AERIAL EQUIPMENT FOR EXPLOSIVE ENVIRONMENTS
Os perigos químicos (Q) e radiológicos (R) são uma ameaça real e em expansão, em contexto civil ou em ambiente
militar. A necessidade de sistemas ou plataformas de deteção autónoma são necessárias para evitar a exposição de
seres humanos a ambientes de elevado risco QR, especialmente onde haja elevada probabilidade de exposição e explosão.
O projecto GammaEx visou o desenvolvimento de uma aeronave não tripulada de pequeno porte, capaz de operar em atmosferas explosivas,
equipada com sensores de deteção química e radiológica, para emprego em cenários de risco QR desconhecido.
O projeto iniciou-se em 2015 e contou com o levantamento de requisitos operacionais e funcionais, a testagem em ambiente laboratorial dos
sensores Q e R desenvolvidos e integrados na plataforma aérea, bem como a validação operacional em cenário marítimo e terrestre. O sistema aéreo GammaEx é uma conceção dos centros de investigação do Exército (CINAMIL) e da Marinha (CINAV), para aumentar a eficiência em
ambiente operacional, promovido pelo Ministério da Defesa Nacional e desenvolvido pelo tecido empresarial Português (I-SkyEx), com o apoio
de institutos tecnológicos e do ensino universitário (ISQ e IST/ITN).

Sensor Químico testagem em ambiente laboratorial

Sensor Químico testagem em ambiente operacional

Sensor radiológico testagem em
ambiente operacional

Ensaios aéreos do sistema aéreo não tripulado

RACED - RISK ASSESSMENT FOR CB EXPOSURE AFTER DECONTAMINATION
O projeto RACED faz parte de um portfólio de projetos da Agência Europeia de Defesa (EDA), na área da defesa contra a ameaça: biológica, química e nuclear/radiológica (NBQR). O objetivo principal deste projeto é desenvolver uma
ferramenta para análise do risco após a descontaminação contra agentes BQ. Entre os objetivos secundários do
projeto destacam-se: 1) a testagem de novas abordagens de descontaminação, 2) a avaliação de novos métodos
para recuperar agentes biológicos e químicos de matrizes contaminadas, 3) o desenvolvimento de modelos de risco, e 4) a testagem em ambiente operacional.
As atividades de investigação e desenvolvimento são conduzidas em consórcio, sendo este liderado pela Holanda (TNO), onde participam os
seguintes países: Noruega (FFI), Bélgica (RMA), Republica Checa (SujChbo), Áustria (ACMIT) e Portugal (CINAMIL/UMLDBQ e ITQB).
Portugal através do CINAMIL/UMLDBQ e do ITQB desenvolve atividades na área da recuperação de agentes biológicos a partir de superfícies
contaminadas e na testagem de novas metodologias de descontaminação em ambiente laboratorial e operacional. Em Junho de 2018, Portugal acolhe o simposium final de disseminação de resultados, encerrando um projeto com duração de 36 meses e financiado pela EDA, ao abrigo do “Joint Investment programme in CBRN”.

Esporos de simulante de B. anthracis aplicados em matriz de PVC.

Descontaminação de esporos de simulante
de B. anthracis.

Aplicação de controlos de descontaminação em
teste de validação operacional.

NEWSLETTER / NOVEMBRO 2017 - 8

EM DESTAQUE

APOIO À CRIAÇÃO DE CENTRO DE INVESTIGAÇÃO MILITAR EM MOÇAMBIQUE
Decorreu em Maputo (Moçambique), entre os dias 10 e 14 de julho, o apoio por parte dos investigadores do Projeto IDIMIL_MZ, na criação de Centro de Investigação Militar junto do Instituto Superior
de Estudos de Defesa de Moçambique.
A equipa constituída pelo Capitão Hélio Fernandes e pelo Professor Doutor António Serralheiro,
acompanhou o enquadramento de normativo e assessorou o grupo de trabalho nomeado para a
constituição de um centro de investigação militar no ISEDEF.
O CISEDEF constitui-se assim como o novo órgão de I&D em Moçambique, cujos estatutos foram
propostos para aprovação.
Desta forma, foi alcançado um dos objetivos do projeto, que visa a criação de um Centro de Investigação Militar junto das Forças Armadas de Moçambique.

ASSINATURA DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A FACULDADE DE FARMÁCIA – UNIVERSIDADE DE LISBOA E O LABORATÓRIO
MILITAR DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS
Decorreu na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL), no dia 22 de junho de 2017, a assinatura do protocolo de colaboração
entre a FFUL e o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos representadas pelas respetivas Direções: Professora Doutora
Matilde Duque da Fonseca e Castro e Coronel Farmacêutica Margarida de Sá Figueiredo.
Este protocolo tem como objetivo a colaboração em áreas de competência científica nomeadamente projetos científicos, cooperação técnico-científica e apoio a formação avançada na área das Ciências da Saúde.
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INVESTIGADOR DO CINAMIL E DA ACADEMIA MILITAR RECEBE PRÉMIO NAS XXVII JORNADAS HISPANO-LUSAS DE GESTÃO CIENTÍFICA
Investigador Tenente Coronel António Rosinha participou nas XXVII Jornadas Hispano-Lusas de Gestão Científica, Alicante (1- 4 FEV), com as seguintes comunicações:
 Cunha, S. & Rosinha, A. J. (2017). PREDITORES DA EMERGÊNCIA DA LIDERANÇA EM CONTEXTO MILITAR: O PAPEL DA AUTO LIDERANÇA E DOS TRAÇOS DE PERSONALIDADE. In Atas do XXIV Jornadas
Hispano-Lusas de Gestão Cientifica. Leiria (6-8 FEV).P
 Rosinha, A, J., Souza, M. A, Hamilton, J, & Rodolfo. C.R (2017). O IMPACTO DO STRESS PERCEBIDO E
A SATISFAÇÃO COM A VIDA E COM O TRABALHO EM CADETES DO EXÉRCITO BRASILEIRO. In Atas do
XXIV Jornadas Hispano-Lusas de Gestão Cientifica. Alicante (1-4 FEV).
 Rosinha. A.J. (2017). O ESPETRO DA LIDERANÇA: DO INDIVIDUAL AO COLETIVO. in Atas do XXIV
Jornadas Hispano-Lusas de Gestão Cientifica. Alicante (1-4 FEV).
Esta ultima, num total de cerca de 300 comunicações em análise no congresso, foi premiada como a
melhor comunicação na área científica Organização de Empresas sem fins Lucrativos.

RESERVA E REFORMA DOS MILITARES DO EXÉRCITO
O Projeto de investigação de I&D intitulado “Carreiras dos Militares do Exército Português: reserva e reforma nas (re)configurações dos
seus percursos de vida” (C-MILR3), tem por objetivo geral compreender as inter-relações entre as vicissitudes e contingências no enquadramento legislativo, institucional e individual, subjacentes à transição para a reserva e reforma dos militares do quadro permanente do
Exército Português.
Os outputs desenvolvidos incluem a apresentação de sete comunicações em congressos/reuniões científicas nacionais e internacionais.

Equipa de investigação
Ana Romão, Profª Associada, Academia Militar
Maria da Saudade Baltazar, Profª Auxiliar, Universidade de Évora
Dinis Fonseca, SMor MQ (Doutor), Reserva
Helga Santa Comba Lopes, Major AdMil (Doutoranda), Academia Militar
David Pascoal Rosado, Major AdMil (Doutor), Academia Militar, Universidade Europeia
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EVENTOS APOIADOS FINANCEIRAMENTE PELO CINAMIL
JORNADAS DAS ENGENHARIAS DA ACADEMIA MILITAR 2016
No passado dia 07 de dezembro, teve lugar no Auditório General José
Morais Sarmento, no Aquartelamento da Academia Militar (AM), na Amadora, as Jornadas das Engenharias da Academia Militar 2016.
As Jornadas das Engenharias da AM, que foram presididas pelo Excelentíssimo General Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército e Diretor Honorário
da Arma de Engenharia, Tenente-General José António Carneiro Rodrigues da Costa, contaram ainda com a prestigiosa presença do Excelentíssimo Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Engenheiro Carlos Alberto
Mineiro Aires, e incluíram duas sessões de apresentações orais e uma de
exposição de posters, através das quais os Oficiais-Alunos, dos Mestrados
Integrados das engenharias ministradas na AM (Engenharia Militar, Engenharia Eletrotécnica Militar e Engenharia Mecânica Militar), efetuaram
comunicações de elevada qualidade, transmitindo profundos conhecimentos técnicos e científicos que aplicaram nos diferente projetos desenvolvidos nas suas Dissertações de Mestrado e no âmbito do Centro
de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar (CINAMIL).
Um dos pontos fortes a reter das conclusões destas jornadas é o inquestionável reforço da opção do Exército no modelo de formação dos
seus engenheiros, designadamente através da realização do 1º Ciclo de Estudos na Academia Militar (AM) e o 2º Ciclo no Instituto Superior
Técnico (IST), como o comprovam os 10 Alunos da AM que atualmente integram o Quadro de Mérito do IST e a orientação da aplicação do
conhecimento científico adquirido no desenvolvimento de Dissertações de Mestrado em áreas de profundo interesse técnico do Exército,
que vão desde o estudo de betões mais resistentes a detonações, passando pela otimização da gestão dos ativos físicos à responsabilidade
do Exército, pelo desenvolvimento de novas antenas de comunicações e de sistemas de navegação até à gestão de sistemas de apoio à decisão em situações de emergência.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIFFERENTIAL & DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS 2017
Decorreu, de 5 a 9 de junho, na Academia Militar - Campus da Amadora, a
terceira edição da “International Conference on Differential & Difference
Equations and Applications 2017”, evento científico que voltou a juntar
inúmeros especialistas de todo o mundo. Na presente edição, foram apresentados 200 trabalhos científicos, por um total de 220 participantes, facto que espelha bem o enorme sucesso atingido pela conferência.
De todo o evento, é de destacar a Leitura Inaugural, proferida durante a
Sessão de Abertura pelo Professor Joan Giellis, da Universidade de Antuérpia, autor da “super-fórmula”, que teve também a seu cargo a primeira leitura cientifica. Outro momento alto foi a manhã de dia 7, em que o
Professor Saburou Saitoh apresentou à comunidade cientifica a sua mais
recente linha de trabalho: “a divisão por zero.” Ainda que controverso,
este pode ter sido um momento histórico, uma vez que este tipo de procedimento (divisão) nunca foi possível até aos dias de hoje. Mantendo o equilíbrio que caracterizou as edições antecessoras, vários foram as
situações de convívio social. Especial evidência para a atuação do Quinteto de Metais e Quinteto de Madeiras da Orquestra Exército; o primeiro na sessão de abertura e o segundo no jantar de boas-vindas aos participantes, bem como a atuação do cantor Pedro Mestre, a enquadrar um fantástico jantar na Messe de Oficiais da Força Aérea, em Monsanto. Muitos outros momentos de alto nível cientifico aconteceram
durante a conferência, o que terá contribuído para que, na hora da despedida, os participantes a tivessem considerado uma das melhores
conferências internacionais dentro do género. Foi um trabalho que só foi possível graças ao empenho de muitos e aos quais a comunidade
cientifica muito agradece.
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EVENTOS APOIADOS FINANCEIRAMENTE PELO CINAMIL
30.º ENCONTRO | SEMINÁRIO NACIONAL DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA
Nos passados dias 30 de junho e 01 de julho, decorreu, na
Academia Militar (AM) - Campus da Amadora, o 30º Encontro do Seminário Nacional de História da Matemática
(SNHM), que abrangeu um núcleo de comunicações sobre
o tema “Os Militares e a Matemática”.
A sessão de abertura contou com as presenças do Comandante da AM, Major-General João Vieira Borges; do Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, Professor
Doutor Jorge Buescu; do Coordenador Científico do SNHM,
Professor Doutor Luis Saraiva; e da Professora Doutora Ana
Correia, coordenadora local.
Foram apresentadas 19 comunicações, tendo sido evidenciada a importância dos Militares no desenvolvimento do
ensino da Matemática no Ensino Superior entre o Séc. XVIII
e 1ª metade do Séc. XX, onde se destacou a Palestra da
Professora convidada, Liliana Alfonsi (Universidade de Paris-Sud, France), que após a sessão de abertura, palestrou sobre “The
seven years’ war (1735-1763) and consequences for French Military Schools”. Estiveram presentes cerca de 40 participantes,
sendo que no primeiro dia estiverem também presentes os alunos do 1º e 3º ano da AM.
INVESTIGADOR DO CINAMIL PARTICIPA EM CONFERÊNCIA INTERNACIONAL NA HUNGRIA
A convite do Hungarian Defence Forces General Staff Scientific Research Centre, o TenenteCoronel (Doutor) Luís Manuel Brás Bernardino, em representação do CINAMIL e da Academia
Militar, participou no passado dia 09-10 de Maio de 2017, no Stefánia Palace em Budapeste Hungria, na conferência internacional "Conflicts in the Gray Zone: A challenge to adopt", onde
apresentou uma comunicação intitulada "Africa's Gray Zone: The Sahel".
link: http://www.honvedelem.hu/cikk/63331_portugal_latogato_a_kutatohelyen
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PARTICIPAÇÃO DE DELEGAÇÃO NACIONAL EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDA NO CONTEXTO DA PRESIDÊNCIA ESTÓNIA DA UNIÃO EUROPEIA
No contexto da Presidência Estónia da União Europeia, realizaram-se em Tallinn, Estónia, a reunião de trabalho 19th Project Team (PT) Cyber Defence e o
evento EDA Cyber Defence Innovation Day, nos passados dias 23 a 25 de outubro de 2017. Esteve presente nos referidos eventos uma delegação composta
pelo Professor José Borges (Presidente da Direção do CINAMIL), pelo Tenente-Coronel Luís Carvalho (assessor da Direção DGRDN
e Gestor do Projeto Smart Defence da NATO) e pelo Major David Antunes (DCSI).
O evento 19th PT Cyber Defence teve por objetivo apresentar e discutir as ações e
projetos que estão a ser desenvolvidos pela Agência Europeia de Defesa na área do
Cyber para a edificação das capacidades dos Estados Membros.
O evento EDA Cyber Defence Innovation Day reuniu um think tank que procurou refletir
sobre os caminhos que a área do Cyber deverá seguir nos próximos anos. O grupo de trabalho foi constituído por peritos provenientes dos Estados Membros, bem como por uma representação Estónia proveniente da Academia, Centros de Investigação e Indústria.
Entre outras conclusões dos dois eventos, foi unânime o reconhecimento atribuído ao
Treino e à Formação nos contextos militar e civil como instrumentos críticos para trabalhar as competências e capacidades que irão assegurar as respostas adequadas aos
múltiplos desafios colocados nas áreas do Cyber.
CONCLUSÃO DO PROJETO CD TEXP E ALOJAMENTO DA PLATAFORMA NA ACADEMIA MILITAR
A plataforma CD TEXP foi financiada pela EDA e pretende disponibilizar conteúdos de formação, treino e exercícios na área de
Cyber para a vasta comunidade de Oficiais das Forças Armadas dos Estados Membros (pMS) participantes na EDA. O desenvolvimento da plataforma CD TEXP foi contratualizado no final de 2016 entre a EDA e o consórcio constituído pela empresa GMV,
o CINAMIL e seus investigadores. A componente de exercícios da plataforma será utilizada para desenvolver exercícios tipo
“table-top” para a formação e treino, ou para suportar exercícios transnacionais para oficiais de escalões superiores.
O anúncio da proposta de projeto do CD TEXP referia que a plataforma ficaria instalada nos Sistemas de Informação (SI) das
Forças Armadas Portuguesas (PtAF). A intenção de instalar o CD TEXP nos SI das PtAF foi demonstrado pelo Ministro da Defesa
Nacional de Portugal, em reunião dos representantes dos pMS.
Esta intenção foi depois reforçada pelo Diretor Geral da Direção
Geral de Recursos da Defesa Nacional e aceite pela EDA.
O Consórcio finalizou a plataforma CD TEXP, que é constituída por
um módulo de e-learning, baseado na plataforma Moodle, e por
um módulo para a realização de exercícios tipo “table-top” baseado na plataforma Exito-Narrator.
Identificaram-se os SI da AM como local para alojamento
(entidade host) do CD TEXP tendo em conta o âmbito e finalidade
da Academia Militar, como instituição de Ensino Superior Público
Militar. Reforçam esta opção os factos de a AM albergar no futuro
a capacidade de laboratório “Cyber Academia and Innovation
Hub”, bem como as ligações naturais à “NATO Communications
and Information Systems School”, que será brevemente instalada
em Oeiras.
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16ª SESSÃO CIENTÍFICA DO NEC – PROCESSO DE FRACIONAMENTO: “DO PLASMA AO MEDICAMENTO”
Decorreu no dia 20 de Setembro, pelas 11h30, no auditório do edifício sede do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, a 16ª sessão do Núcleo de Estudos Científicos (NEC) subordinada à temática do processo de fracionamento do plasma.
A palestra, realizada pelo Capitão Francisco Sampaio, Oficial Farmacêutico do LMPQF, fez uma abordagem clara e objetiva de todo
o processo complexo que transforma o plasma (pelo processo de-

signado de fracionamento) em substâncias medicamentosas que
são os hemoderivados, sendo estes classificados em 4 grupos principais: os fatores de coagulação (Fator VIII, IX, FVW, fibrinogénio,
etc), as imunoglobulinas (EV, IM, poliespecíficas, específicas, etc), a
albumina (formulação a 5 e 20%) e outras proteínas terapêuticas
(interferon, alfa-1-antitripsina, etc). Para além da abordagem aos 2
principais processos de fraccionamento existentes, foram apresentados dados importantes sobre o estado da arte nesta área a nível mundial e em Portugal, com informações relevantes para a compreensão da
organização, funcionamento, produtividade e estratégia das unidades industriais de fracionamento plasmático.
De salientar que o Capitão Farmacêutico Francisco Sampaio integrou recen-

temente o Grupo de Trabalho Interministerial nas áreas do sangue e do medicamento, criado pelo Despacho n.º 1249/2017, de 23 de Janeiro
(publicado no Diário da República n.º 25/2017, Série II de 2017-02-03). Neste Despacho, conjunto dos Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional e
da Saúde, é referido que o “Laboratório Militar de Produtos Químicos e
Farmacêuticos (…) prossegue missões com relevância direta para a Saúde” e
salienta também que “a satisfação das atuais necessidades nas áreas do
sangue e do medicamento se reveste de importância estratégica para o País,
importando aprofundar a cooperação atualmente existente entre os Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde”. É importante referir que a questão

do plasma em Portugal é uma questão estratégica, nunca esquecendo, como refere o «Programa Estratégico Nacional de Fracionamento de Plasma
Humano 2015-20191», na introdução do documento publicado pelo IPST, IP em 8 de Junho de 2015, que “o plasma humano é um recurso biológico escasso e de valor inestimável dado ser resultante no nosso país da dádiva benévola, anónima e voluntária dos dadores de sangue.”

Contactos:
Academia Militar ,Rua Gomes
Freire
1169-203 - Lisboa
Portugal
e mail: cinamil@academiamilitar.pt
Tel: 21 318 69 63
Tel. Militar: 415 663/415661
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