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Resumo 

Na presente dissertação, são abordadas as dificuldades de natureza militar relativas à comunicação 

estabelecida em operações conjuntas entre o Exército e outras forças. Sendo o Exército uma força 

integrante na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), encontra-se empenhado em 

operações, conjuntamente com outras forças multinacionais. Muitas destas operações são de carácter 

pacífico, sendo apenas de apoio à civilização. Por isso, são analisadas as principais formas de 

comunicação utilizadas entre o Exército e outras forças externas em operações destinadas à proteção 

civil.  

Como ainda não existe nenhuma solução para o controlo de forças e comunicação entre o Exército 

Português e os agentes da proteção civil, dentro e fora do território nacional, este documento apresenta 

uma proposta de solução para alcançar a interoperabilidade, de acordo com as normas definidas pela 

OTAN de interoperabilidade entre sistemas de seguimento de forças amigas.  

Foi então desenvolvido um sistema de monitorização de viaturas, que oferece aos comandantes 

uma ferramenta para o controlo de forças em operações do domínio da proteção civil, resolvendo 

problemas de interoperabilidade, na troca de informação de localização de viaturas entre entidades a 

cooperar em conjunto.  

Este sistema foi apresentado às entidades encarregadas de missões deste âmbito, dentro e fora do 

Exército, tendo sido aprovado como um projeto pertinente com aplicabilidade necessária. 

Palavras-chave: Exército Português; Forças Amigas; Proteção Civil; Comando e Controlo; 

Monitorização de Viaturas; Interoperabilidade; OTAN. 
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Abstract 

In this present document, it will be approached the difficulties about the communications established 

in joint operations within the Portuguese Army and other external forces. As a civil protection agent, the 

Portuguese Army must be integrated into operations related to it. So, it's analyzed the main forms of 

communications established nowadays between this two parties.  

As there isn't a proper solution for an efficient tracking and communication system for the operations 

between the Portuguese Army and external forces, this master theses aims to present an engineering 

solution, based on an independent, efficient and lightweight applications to solve that matters. All of this 

will be achieved in accordance with the existing interoperability standards defined by NATO. 

It was developed a vehicle tracking system which provides commanders with a tool for controlling 

forces in civil protection operations, solving interoperability problems, between exchanging vehicle 

location information between entities cooperating together. 

This system was presented to the entities in charge of missions of this scope, inside and outside the 

Army, having been approved as a pertinent project with required applicability. 

Key-words: Portuguese Army; Friendly Forces; Civil Protection; Command and Control; Vehicles 

Tracking; Interoperability; NATO. 
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1. Introdução 

1.1. Motivação  

Nos conflitos da atualidade em que as Forças Armadas estão presentes, existem inúmeras 

situações em que é necessário o conhecimento das posições geográficas das forças ao nível da viatura. 

Também em áreas onde forças amigas trabalham em operações combinadas, especialmente em 

ambiente urbano, o acompanhamento das forças é fundamental para o comando e controlo (C2). Para 

tal, também é necessário que exista um sistema de comunicações capaz de garantir o fluxo da 

informação estabelecida entre todas as partes intervenientes.  

Segundo a Publicação Doutrinária do Exército 03-00 Operações [1], “a qualidade, precisão e rapidez 

com que a informação flui entre os escalões pode ser um elemento determinante na aplicação de todos 

os outros elementos do potencial de combate”. Ou seja, o acompanhamento das forças procura 

potencializar a ação do comandante de modo que as suas forças evitem áreas de empenhamento 

inimigas e concentrem potencial de combate no local e momento corretos. “Desta forma, consegue 

reduzir-se baixas e permite-se bater forças teoricamente superiores” [1]. Relativamente ao Exército 

Português, na atualidade já se encontram implementados sistemas de informação e comunicações 

táticas, designados SICCE (Sistemas de Informação para o Comando e Controlo do Exército) e 

SITACO (Sistema Tático de Comunicações). Estes sistemas implementam os requisitos necessários 

para enfrentar os problemas acima enunciados relativos à comunicação tática e monitorização de 

viaturas militares. O sistema doutrinário do Exército, que engloba as duas vertentes acima descritas, é 

denominado Sistema de Informação e Comunicações Tático (SIC-T). No entanto, é de referir que o 

âmbito deste sistema é puramente tático, sendo concebido para operações com um nível de conflito 

elevado, o que não se verifica no dia-a-dia do Exército a operar em tempo de paz, dentro do território 

nacional em ações da proteção civil.  

Em tempos de paz, existe também a necessidade de garantir o controlo das viaturas militares. Este 

controlo já não se insere num nível tático, onde possa existir ameaça inimiga, mas sim a nível 

administrativo. Neste último, as viaturas deixam de ser carros de combate e passam a ser de transporte 

de passageiros e mercadorias. De igual forma, o controlo destas viaturas não deixa de ser relevante, 

especialmente em operações com agentes da proteção civil. A respeito deste tipo de cenário, não existe 

na atualidade nenhum sistema de C2 implementado ao nível administrativo-logístico no Exército. 

Consequentemente, em operações com agentes da proteção civil, o Exército não dispõe dos meios de 

monitorização capazes de operar em conformidade. Por outro lado, há também a falta de um sistema 

capaz de assegurar a troca de informação geográfica das viaturas, tanto para a unidade militar como 

para a central da proteção civil.  

Este trabalho é precisamente motivado por esta visão de sistemas de comando e controlo, em 

situações de paz, onde se procura atingir superioridade de informação a fim de garantir uma melhor 

prestação dos comandantes em operações conjuntas com agentes da proteção civil. Tem-se como 

finalidade garantir a interoperabilidade, confidencialidade, integridade e a qualidade de serviço na 

comunicação estabelecida entre as forças conjuntas no terreno, bem como na troca de informação de 

posicionamento das mesmas.  
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1.2. Problemática – Situação Atual 

O envolvimento do Exército Português em teatros de operações tem sido uma constante nos últimos 

anos. O seu empenhamento é vasto, estando presente nos teatros de operações do Kosovo, 

Afeganistão, Iraque, Mali, República Centro-Africana e Somália. Nestas missões, houve a participação 

de forças militares portuguesas em operações combinadas com forças multinacionais correspondentes 

da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e da Organização das Nações Unidas (ONU). 

É de evidenciar que este não é o único tipo de empenhamento no qual o nosso Exército está 

envolvido, sendo também assíduo na colaboração em ações de proteção civil desde 1975 [2]. Esta 

dualidade está enunciada na missão definida na lei orgânica do Exército, que cobre os dois casos acima 

referidos: “executar missões no exterior do território nacional, num quadro autónomo ou multinacional, 

destinadas a garantir a salvaguarda da vida e dos interesses dos portugueses” e “colaborar em missões 

de proteção civil e em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a melhoria 

da qualidade de vida das populações” [3]. 

Para este tipo de empenhamento, estão definidos dois tipos de apoios para o auxilio ao 

desenvolvimento do bem-estar dos cidadãos: apoios programados e apoios não programados. Para o 

apoio programado estão estabelecidos planos de atuação do Exército para várias situações de 

emergência, como cheias, fogos, etc. O apoio não programado insere-se no tipo de ações de 

disponibilidade e emprego de capacidades para entidades como autarquias locais, instituições de 

interesse público, entre outras, para divulgações, transportes, exposições, atividades educativas, etc. 

Embora estes tipos de apoios estejam bem definidos, existem problemas que afetam o comando e 

controlo das forças presentes nesta tipologia de operações.  

O primeiro problema reflete-se no acesso às posições geográficas dos militares em terreno. Apesar 

da existência de meios de comunicação rádio com capacidades de serem georreferenciados, na 

atualidade não se encontra implementado no Exército nenhum sistema de monitorização de viaturas 

em operações do âmbito do apoio à proteção civil. 

O segundo problema está presente na troca de informação geográfica das forças, entre o Exército 

e entidades a operar em conjunto. Este caracteriza-se como um problema de interoperabilidade, em 

que a rede do Exército e a rede de uma entidade externa da proteção civil têm meios de comunicações 

e equipamentos distintos e inoperáveis entre si. Para este caso, é escalado um oficial do Exército que 

desempenha funções de ligação entre as duas entidades, auxiliando o comando operacional das 

operações com as informações provenientes de ambas.  

Recentemente, com a entrada em funcionamento do Sistema Integrado das Redes de Emergência 

e Segurança de Portugal (SIRESP), as entidades pertencentes estão cobertas por uma estrutura de 

rede de emergência que incorpora um conjunto de terminais próprios com a capacidade de 

georreferenciação. No entanto, a informação geográfica destes encontra-se apenas disponível pelo 

sistema de informação interno de cada organização que o usa, limitando as potencialidades para a sua 

partilha. 

Nestes problemas identificados, os comandantes militares empenhados nas operações deixam de 

ter acesso à informação relativa à localização das forças, com prontidão e precisão em todos os 

momentos. O mesmo acontece com a força amiga a cooperar em conjunto. 
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1.3. Objetivos 

De acordo com os problemas de comunicação existentes na troca de informação geográfica 

enunciados na secção anterior, o objetivo geral desta dissertação baseia-se na criação de mecanismos 

de envio de posições e monitorização de viaturas, empregues num contexto administrativo, no apoio à 

proteção civil com forças externas. 

Como proposta, pretende-se que a troca de informação geográfica das forças em terreno, entre o 

Exército e a outra entidade, neste tipo de operações, deixe de ser unicamente presencial através do 

oficial de ligação, e seja bidirecional, automático e baseado num sistema de informação e comunicação. 

Para tal, é conveniente fazer uso do equipamento doutrinário de cada entidade e que seja possível a 

extração de informação geográfica desses mesmos. No caso de Portugal, o rádio militar P/PRC 525 é 

um dos equipamentos utilizados em operações pelo Exército. Na proteção civil, os rádios estão 

inseridos numa categoria de terminais com a tecnologia Terrestrial Trunk Radio (TETRA), 

disponibilizada pela rede SIRESP. 

As funcionalidades da integração incorporadas nos mecanismos descritos no objetivo geral devem 

satisfazer os seguintes requisitos: 

• capacidade da força externa saber a localização das viaturas do Exército;  

• capacidade do Exército saber a localização das viaturas da força externa; 

• sistema de comunicação estruturado entre o Exército e outra força, fazendo uso de mensagens 

pré-codificadas com a informação geográfica das forças, de mensagens de texto livre e até 

relatórios predefinidos: relatório de situação (SITREP), evacuação médica (MEDEVAC), 

relatório de bombardeamento (BOMBREP), etc.  

Desta forma, os mecanismos que cumprirão estes requisitos vão materializar-se num sistema de 

monitorização, semelhante a um sistema de comando e controlo, mas menos tático e adaptável a 

operações de apoio à proteção civil. 

Como foi descrito anteriormente, é necessário que esta solução esteja projetada para operar dentro 

e fora do território nacional, de acordo com as normas aplicadas pela OTAN. Logo, é preciso ter em 

conta a existência de diversas formas de troca de informação de posicionamento entre as várias nações 

que impedem a sua interoperabilidade. É necessário, que se utilizem normas universalmente 

aprovadas e em vigor. Para tal, como Portugal está inserido na OTAN, é necessário que todo o 

desenvolvimento do sistema proposto anteriormente deva respeitar as normas do Standardization 

Agreement (STANAG) 5527 [4] e outras normas publicadas pela OTAN.  

1.4. Proposta de Solução 

Respetivamente à proposta de solução a desenvolver, pretende-se que esta cumpra com as 

exigências necessárias de forma a alcançar os objetivos propostos. Como se trata de habilitar duas 

entidades diferentes a terem acesso à informação de posições de viaturas da outra entidade, carece-

se da necessidade de estas duas redes diferentes usarem as mesmas normas OTAN em vigor. É 

também preciso agregar a informação relativa aos vários tipos de viaturas, a partir de diversas fontes, 

dependendo da situação e conflito presente. Por último, tem de se garantir o encaminhamento da 
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informação entre redes de forma bidirecional.  

Deste modo, o sistema de monitorização é estruturado segundo um modelo cliente-servidor.      

A parte cliente através de uma aplicação para tablets, direcionada aos utilizadores da viatura a 

operar no terreno. Este tablet é suportado por duas formas de comunicação distintas, através de rádio 

e através de rede móvel 3G. Ou seja, o tablet ligado ao rádio militar P/PRC-525 e o tablet com ligação 

à internet através de rede 3G. A aplicação a correr no tablet fornece um mapa com as posições das 

forças inseridas na operação e um serviço de mensagens para a disseminação de informações com o 

escalão superior, através de mensagens de texto livre ou relatórios de emergência predefinidos. 

Enquanto o cliente se encontra de uma forma móvel no terreno, o servidor está estático num posto 

de comando a lidar com o processamento da informação. Ou seja, as informações dos tablets são 

enviadas para o servidor, que por sua vez as armazena numa base de dados local. Após o 

armazenamento, as informações são devidamente formatadas e dispostas numa aplicação a ser usada 

pelos comandantes, remotamente.  Contém um conjunto de ferramentas para a gestão de operações, 

para a visualização das informações dos utilizadores em tempo real num mapa e para a 

visualização/envio de mensagens para com os utilizadores dos tablets.  

Da mesma maneira, a força externa a cooperar também recebe periodicamente informação do 

servidor sobre os utilizadores (viaturas) presentes na operação. No entanto, a comunicação com esta 

força faz-se através da integração do standard da OTAN para sistemas de monitorização entre forças 

amigas. 

1.5. Estrutura do Documento 

O presente documento está organizado em cinco capítulos, os quais vão abordar os seguintes 

tópicos: 

O próximo capítulo contém os conceitos necessários para a compreensão das temáticas discutidas 

nesta dissertação. Inicialmente, começa por falar-se sobre os tipos de viaturas militares e os sistemas 

de C2 existentes. De seguida, abordam-se as ações do Exército em operações com a proteção civil e 

os sistemas de comunicações/tecnologias/equipamentos presentes no Exército e na proteção civil, 

mostrando as suas características e aplicabilidades na georreferenciação. Por fim, são abordados os 

aspetos acerca da interoperabilidade entre as duas entidades enunciadas, apresentando o standard 

normalizado pela OTAN para alcançar a mesma. 

No capítulo a seguir, são definidos os requisitos de software requeridos para o desenvolvimento da 

solução proposta, a arquitetura referente ao sistema desenvolvido, com um diagrama de blocos com 

os componentes integrantes deste e com uma arquitetura de comunicação dos vários módulos do 

sistema. Ainda neste capitulo é apresentado o modelo de dados aplicado, um resumo das tecnologias 

usadas para a implementação, seguido dos seus detalhes mais técnicos. No final deste capitulo, são 

ainda analisadas as várias características das aplicações do sistema, conforme os requisitos impostos 

no início do capitulo. Esta análise consistiu também na validação por testes ao sistema, efetuados num 

cenário militar. Após estes testes, foram feitos inquéritos e apresentações a especialistas na área da 

proteção civil, de forma a saber se este sistema coincide com as necessidades existentes neste tipo de 

operações.  



 

 5 

No quarto capítulo, são averiguados os resultados da avaliação deste sistema e as vantagens do 

seu uso. São discutidas, ainda, as formas para a sua integração com sistemas de informação atuais de 

entidades da proteção civil. 

Por último, é feita a conclusão de todo o trabalho envolvente nesta dissertação. 
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2. Enquadramento e Trabalho Relacionado 

É de enorme importância referir alguns conceitos no início deste capítulo de maneira a transmitir os 

ensinamentos necessários para compreender todas as temáticas. 

2.1. Tipologia das viaturas do Exército  

No que concerne a este tópico, é possível classificar as viaturas em três tipos: administrativas, 

táticas e especiais. As viaturas administrativas subdividem-se em viaturas de mercadorias e de 

passageiros. As viaturas táticas subdividem-se em ligeiras, médias e pesadas. Por fim, as especiais 

subdividem-se em blindadas de lagartas e de rodas [5].  

2.2. Exército em ações da proteção civil 

Relativamente às missões de proteção civil desempenhadas pelas Forças Armadas desde 1 de 

janeiro de 2016, já houve um total de 761 missões, onde o Exército esteve empenhado em tipos de 

apoio programados, seguindo os planos ALUVIÃO, LIRA e FAUNOS I e II [6]. O plano ALUVIÃO 

carateriza o tipo de empenhamento prestado pelo Exército em situações relacionadas com a prevenção 

ou minimização dos efeitos das cheias. Os planos LIRA e FAUNOS I e II referem-se ao empenhamento 

do Exército com a estrutura de proteção civil e com o plano nacional de defesa da floresta em situações 

relacionadas com o combate aos incêndios. No plano LIRA, esta cooperação passa por ações de 

rescaldo, vigilância ativa e no apoio logístico às corporações de bombeiros, serviços florestais, e outros 

serviços de proteção civil através do empenhamento de militares, equipamentos e viaturas de 

engenharia [2]. No plano FAUNOS I e II, a cooperação passa pela abertura de faixas de gestão de 

combustível, bem como pela vigilância de espaços florestais e o desenvolvimento de ações de 

sensibilização junto das populações [7]. 

Ao analisar o ano de 2016, observa-se que durante o empenhamento do Exército conjuntamente 

com a ANPC, em operações no âmbito do plano LIRA, estiveram destacados 3278 militares e 596 

viaturas provenientes de todo o país, provocando uma despesa de cerca de 105 000 € [8]. 

Segundo um questionário feito ao Tenente RC do Exército Português Rolo da Escola das Armas [9], 

integrado em missões de apoio à proteção civil entre o período de 15 de maio de 2007 a 18 de 

novembro de 2007, consegue perceber-se que os meios de comunicação utilizados entre o Exército e 

a entidade de proteção civil foram o presencial e o telefónico. Esta comunicação era feita através de 

um oficial de ligação do Exército que tinha a responsabilidade de garantir que a informação fluía nos 

dois sentidos. Nesta cooperação, não houve qualquer integração relativa aos meios de comunicação 

rádio entre intervenientes. Ou seja, os bombeiros usaram o seu equipamento rádio apenas para 

comunicar entre si e o Exército agiu do mesmo modo.  Este modo de comunicação está representado 

na Figura 2.1, no qual cada entidade tem um indivíduo, o oficial de ligação, que trata das comunicações 

de um modo presencial e telefónico. Toda a cadeia hierárquica transmite as informações pretendidas 

através desse oficial de ligação. 
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Figura 2.1 - Esquema demonstrativo das comunicações efetuadas nas missões com a proteção civil – 

situação atual. 

Em 2012, já numa tentativa de integração das comunicações entre o Exército e o Corpo de 

Bombeiros de Chaves, durante o serviço prestado pelo Regimento de Infantaria Nº 19 [10], no âmbito 

do plano Lira, os meios de comunicação rádio utilizados durante a operação foram os rádios SEPURA 

STP 8000 SIRESP. Foi distribuído ao Exército somente um rádio por missão. Toda a formação relativa 

ao modo de operar o equipamento rádio foi administrado pelos bombeiros de Chaves numa pequena 

palestra para os militares empenhados na missão. Mesmo assim, o fato de só haver um rádio disponível 

por missão dificultou a comunicação entre as duas entidades e continuou a impossibilitar o 

conhecimento das forças empenhadas em terreno, em tempo real. 

2.2.1. Regimento de Apoio Militar de Emergência 

Após uma reformulação na orgânica do Exército em relação aos órgãos de apoio à proteção civil, 

expressou-se a necessidade de criar um módulo operacional com capacidades técnicas e materiais 

para fornecer uma contribuição eficiente na missão do Exército: “colaborar em missões de proteção 

civil e em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade 

de vida das populações” [3]. 

Por conseguinte, surge, em novembro de 2016, o início do Regimento de Apoio Militar de 

Emergência (RAME), em Abrantes, composto pela Unidade de Apoio Militar de Emergência (UAME), 

pelo destacamento CIMIC (Civilian-Military Cooperation) do Exército e pelo Elemento de Comando da 

Companhia Geral CIMIC. 
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Figura 2.2 – Orgânica do RAME [8]. 

Em relação ao UAME, este caracteriza-se pela componente operacional integrante das forças de 

apoio geral e de apoio militar de emergência sob chefia do Comando das Forças Terrestres (CFT) [8]. 

Esta unidade contém um centro de operações e vários módulos de intervenção que são flexíveis o 

suficiente para superar circunstâncias inesperadas. Esses módulos reconfiguráveis podem ser 

sustentados por outros recursos do Exército para contribuírem nos vários cenários de intervenção, que 

podem variar de atos humanos (ações terroristas, incêndios, etc.) para desastres ambientais (sismos, 

inundações, erupções vulcânicas). 

Com a Figura 2.3, pode observar-se as valências do sistema integrado de apoio militar de 

emergência, constituído por uma variedade de recursos materiais e órgãos do Exército português que 

concedem as condições necessárias à prestação do apoio do Exército em situações de emergência. 

Estas condições são verificadas não só pelas competências técnicas dos órgãos, mas também pela 

sua dispersão territorial que permite fornecer o apoio nas diversas áreas por diferentes regimentos [8].  

 

Figura 2.3 - Valências do sistema integrado de apoio militar de emergência do Exército [8]. 
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2.3. Evolução dos sistemas de comando e controlo 

O moderno campo de batalha trouxe consigo novos desafios e ameaças, alterando o paradigma da 

guerra relativamente aos séculos passados. Segundo estas novas características, os sistemas de C2 

vêm representar uma ferramenta influente ao comandante na conduta de operações militares. Estes 

sistemas têm vindo a evoluir ao longo dos anos face as novas características do campo de batalha e 

das novas necessidades do comandante, abrangendo novos atributos. Os próximos pontos descrevem 

sucintamente estes sistemas: 

• Comando e Controlo (C2) - sistema capaz de garantir ao comandante as competências 

necessárias para manter a prontidão para o combate das suas forças, preparar operações e 

dirigir as tropas no desempenho das suas funções [11]; 

• Comando, Controlo e Informações (C2I) - sistema que compreende doutrinas, procedimentos, 

estrutura operacional, equipamento e infraestruturas, que apoiados em sistemas de informação 

habilitam os comandantes com informação em tempo oportuno para planear e coordenar 

operações e atividades [12]; 

• Comando, Controlo, Comunicações e Informações (C3I) - sistema muito semelhante ao C2I 

com uma maior dimensão dos sistemas de comunicação a implementar e a gerir e uma maior 

dispersão dos nós de comunicações. Apresenta uma infraestrutura e equipamentos para a 

comunicação, habilitando os comandantes a para planear, dirigir, coordenar e controlar 

operações e atividades em tempo oportuno [12]; 

• Comando, Controlo, Comunicações, Computadores e Informações (C4I) - sistema com uma 

maior quantidade e qualidade de informação, a qual requer tratamento em tempo real, daí a 

introdução da componente de computadores. Este sistema permite ao comandante uma 

elevada capacidade de gestão, transmissão e segurança da informação, melhor observação 

do Campo de Batalha, aumentado, assim, a flexibilidade na sua ação de comando [13]. 

2.4. Sistemas de informação e comunicações militares 

Quando se mencionam as redes militares, é relevante descrever o sistema de informação e 

comunicações presente no Exército Português. Nesta análise, pretende-se fazer não só um 

enquadramento conceptual do SIC-T, como também das suas funcionalidades. Desta forma, é possível 

perceber como integrar o sistema de comunicação e monitorização de viaturas proposto no subcapítulo 

1.4 com a rede existente do Exército.  

O SIC-T apresenta uma capacidade de integração operacional que compreende níveis de 

comunicações, computadores, sensores e sistemas de armas. Juntos, agregam um mecanismo de 

digitalização do sistema de forças nacional, capaz de proporcionar superioridade de informação e 

garantindo o fornecimento da mesma para o escalão superior [14], através de:  

• Imagem Operacional Comum (common operational picture - COP) permanentemente 

atualizada (terreno, dispositivo e estado das forças amigas, inimigas e neutras) como base 

essencial para a criação e avaliação da compreensão da consciência situacional (situational 

awareness); 

• rápida e eficiente transmissão automática dos planos e ordens a todos os intervenientes;  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• fornecimento aos utilizadores de diferentes serviços totalmente integrados, (voz,  mensagens, 

dados e imagem). 

Além de proporcionar a superioridade de informação aos escalões superiores, este sistema também 

está dotado para garantir a ligação entre os soldados, no seu ambiente tático, e o seu escalão superior, 

em operações militares terrestres. Esta ligação dá-se igualmente no âmbito de operações conjuntas e 

combinadas.  

O sistema integrador de tecnologias de comunicações táticas SIC-T baseia-se num sistema 

modular, eficiente, seguro e flexível com tecnologia de transferência de informação “Full IP”, 

abrangendo uma vertente de infraestrutura de transporte da informação -  SITACO e um sistema de 

informação para o comando e controlo - SICCE.  

2.4.1. SITACO 

O sistema tático de comunicações do Exército encontra-se subdividido em 5 subsistemas: 

Subsistema de Área Estendida (SAE), Subsistema de Área Local (SAL), Subsistema de Utilizadores 

Móveis (SUM), Subsistema de Gestão de Rede (SGR) e Subsistema de Segurança de Rede (SSR).  

O SAE constitui a espinha dorsal da rede, sendo formado por um conjunto de nós de comutação. A 

partir de cada um destes nós, designados nós de trânsito (NT), são sempre estabelecidos no mínimo 

dois link’s, proporcionando caminhos alternativos e constituindo uma rede de estrutura em malha. 

O SAL fornece aos utilizadores, normalmente localizados num posto de comando, as diferentes 

categorias de teleserviços (voz, dados, mensagens e vídeo) através de um conjunto de nós de acesso 

(NA).  

O SUM permite a ligação dos diversos utilizadores móveis à rede tática. As categorias de 

teleserviços previstos para este subsistema são os mesmos existes no SAL, apenas com restrições na 

largura de banda utilizada. Os utilizadores deste subsistema podem aceder à rede num dos três modos: 

rede rádio de combate equipados com o P/PRC-525 (CNR), rede rádio digital (PRN), ou acesso rádio 

através de canal seletivo (Single Channel Rádio Access - SCRA). Cada utilizador móvel é 

automaticamente reconhecido por um Ponto de Acesso Rádio (PAR), que o interliga com a rede (SAE 

ou eventualmente através do SAL). A função primordial do PAR é a capacidade de integrar o rádio 

P/PRC-525 em ambiente IP, permitindo chamadas de voz por marcação automática para a rede IP, de 

chamadas seletivas para o rádio e de um serviço de dados [14].  

O SGR e o SSR são os responsáveis pela cobertura transversal de todo o sistema, desempenhando 

funções de administração e controlo. O SGR constitui-se como o “cérebro” da rede, enquanto que o 

SGR como o supervisor que controla os equipamentos ativos da rede garantindo a segurança dos 

mesmos. 

Para a implementação da arquitetura funcional do SIC-T, na sua componente de comunicações – 

SITACO, foram projetados sete módulos sistémicos, concretizantes dos subsistemas acima referidos: 

NT, NA, PAR, Rear Link (RL), Centro de Comunicações de Batalhão (CCB), Centro de Comunicações 

de Companhia (CCC) e Centro de Gestão de Rede (CGR) [14]. Todos os componentes e módulos do 

SITACO encontram-se esquematizados na Figura 2.1. 
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Figura 2.4 - Arquitetura funcional do SIC-T na sua componente de comunicações – SITACO [14]. 

2.4.2. SICCE 

O SICCE é o subsistema de informação do SIC-T, que contém o conjunto de ferramentas 

necessárias para efetuar o comando e controlo e planeamento de operações, satisfazendo as 

necessidades de informação ao nível dos escalões de Batalhão e superiores. Foi desenvolvido tendo 

como princípio orientador possibilitar o apoio a operações militares conjuntas e combinadas. 

 Este subsistema de informação foi financiado pelo Exército Português, através da Escola Prática 

de Transmissões. Iniciado em janeiro de 1998, teve o propósito de acompanhar a participação 

portuguesa no projeto internacional Army Tactical Command and Control Information System (ATCCIS) 

e de desenvolver um protótipo português de um sistema de C2 de operações militares táticas, conforme 

as normas em especificação no projeto ATCCIS [15]. 

As principais áreas alvo deste sistema são: pessoal, logística, operações e informações, contendo 

ainda ferramentas nas áreas de regras de empenhamento, gestão de redes e gestão de listas de alvos. 

Este sistema providencia ainda uma COP (GIS com visualização 2D e 3D), atualizada praticamente em 

tempo real, que permite uma avaliação da situação e uma vantagem na capacidade de resposta. 

Também permite a visualização, gestão e transmissão de transparentes de operações, planos e ordens 

duma forma rápida e eficiente [15]. 

Os requisitos gerais impostos a este sistema passam pela capacidade de garantir:  

• flexibilidade na adaptação às mudanças tecnológicas e às alterações ou remodelações dos 

diferentes órgãos do sistema de forças;  

• fiabilidade ao assegurar a eficácia e qualidade no tratamento e transporte da informação de 

forma integrada;  

• segurança ao isolar física e logicamente aplicações e sistemas de utilizadores não autorizados;  

• normalização atingida pela compatibilidade entre os elementos do sistema, interoperabilidade 

com outros sistemas nacionais e OTAN. 
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Relativamente às funcionalidades inerentes à geolocalização de forças, estas vão ser abordadas no 

subcapítulo 2.6 com mais rigor.  

Figura 2.5 - Aspeto gráfico do SICCE [15]. 

2.4.3. Rádio Multifuncional P/PRC-525 

O rádio multifuncional P/PRC-525 é o transcetor tático usado no Exército Português. Este rádio de 

alto desempenho foi projetado para cumprir os requisitos das comunicações táticas, sendo capaz de 

operar em diferentes bandas de frequências: High Frequency (HF), Very High Frequency (VHF) e Ultra 

High Frequency (UHF), sendo possível a transmissão de voz ou dados, em claro ou seguros. 

Relativamente à comunicação de voz no transcetor P/PRC-525, é possível a transmissão em modo 

analógico e em modo digital.   

Com a adição de acessórios complementares, o P/PRC-525 tem capacidade de fazer interface para 

redes táticas digitais e analógicas, redes de área local (LAN) e de área alargada (WAN), bem como 

interface para computadores e outros terminais de dados. Este permite também o uso de aplicações 

com protocolos de transporte User Datagram Protocol (UDP) e Transmission Control Protocol (TCP) 

através da rede rádio tática, assim como a integração com redes IP.  

Este aparelho pode ser usado como manpack, sendo transportado no dorso de um militar ou 

instalado em viaturas/contentores de forma fixa.  

Descrição geral dos softwares presentes no P/PRC-525 [16]:  

• Secure Comunication (SECOM), com saltos de frequência na banda HF/VHF/UHF;  

• IP over Air (IPoA), protocolo IP através de Rádio Frequência (RF); 

• serviço de mensagens, através de Short Data Messages (SDM);  

• serviço de relatórios do Sistema de Posicionamento Global (GPS) - GPS Reporting. 

O protocolo IPoA permite ao rádio a capacidade de realizar comunicações IP, através da integração 

de rádios nas infraestruturas de rede, tendo estes a atuar como routers entre redes com fios e redes 

do ar - RF. Isto é, os rádios ficam interconectados por uma ligação de rede do tipo ad hoc, em que os 
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rádios dentro desta difundem os dados entre si segundo as suas tabelas de roteamento. As diversas 

funcionalidades sustentadas por este serviço que se demonstram relevantes para o desenvolvimento 

da solução proposta são:  

• mensagens de texto – envio e receção de mensagens entre rádios conectados na mesma rede; 

• mensagens de alarme – envio e receção de notificações predefinidas em modo de mensagens 

de texto;  

• difusão de informação de GPS – envio e receção de relatórios com informação geográfica dos 

rádios de forma periódica e automática. 

Através da capacidade de configuração e atualização via software e firmware, é possível alterar as 

características de comunicação do rádio para poder operar em diversos cenários.  

Este rádio contem ainda uma interface de comunicação com o comutador, através de uma lista de 

comandos que permitem alterar características, requisitar e enviar diversas informações. Esta 

comunicação pode ser feita por IP através de uma ligação por cabo Ethernet, ou feita por IP através de 

Point-to-Point Protocol (PPP). Esta ultima permite uma ligação série de um computador para o rádio 

por meio do protocolo PPP.  

2.5. Redes da Proteção Civil 

No que toca a redes destinadas à proteção civil é importante referir que o seu uso na monitorização 

das posições das forças através de equipamentos rádio tem recebido um enorme interesse nos últimos 

anos devido à vasta possibilidade do seu emprego em situações de emergência com entidades da 

proteção civil [17].   

2.5.1. Rede SIRESP 

O SIRESP usado pela proteção civil é um sistema integrado de redes baseadas na tecnologia 

TETRA trunking digital [18], cumpridor das diretivas europeias e acordos internacionais no âmbito das 

redes de emergência. Este sistema opera numa única infraestrutura nacional, com capacidade de 

garantir resposta aos seus intervenientes em situações de emergência e segurança na totalidade do 

território continental e na Região Autónoma da Madeira. 

A implementação deste projeto, resultante de uma parceria público-privada promovida pelo 

Ministério da Administração Interna, passa por disponibilizar um mecanismo determinante ao nível do 

comando e controlo às entidades de proteção civil, a fim de diminuir o tempo de resposta às situações 

de emergência e segurança. Esta capacidade de resposta pode ser alcançada através da centralização 

do comando e coordenação de operações provenientes da colaboração conjunta e eficiente dos demais 

utilizadores da rede SIRESP. 

A tecnologia presente na rede SIRESP permite que se crie para cada interveniente um grupo de 

conversação fechado, atuando como uma rede privada. Para casos em que seja necessário juntar mais 

intervenientes à ligação, é possível criar um grupo específico para a respetiva operação ou fazer a 

ligação direta entre os intervenientes para a troca de informação, de acordo com regras pré-definidas. 

Todas as comunicações estabelecidas estão protegidas por encriptação. Ou seja, as comunicações 

provenientes da rede SIRESP asseguram as características básicas da segurança da informação. 

Segundo a resolução do conselho de ministros 56/2003 [19], as entidades que partilham esta rede 
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são: o Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil; as Forças de Segurança; as Forças Armadas; 

o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM); a Direção-Geral das Florestas; etc. 

No início do desenvolvimento do projeto da rede SIRESP, o Exército não fazia parte das entidades 

utilizadoras identificadas na resolução do conselho de ministros. Mais tarde, acabou por não se integrar 

inteiramente, situação que se mantém até aos dias de hoje, por falta de meios relativos à posse de 

equipamento e procedimentos para operar na rede SIRESP.   

2.5.2. Tecnologia TETRA 

TETRA é uma norma europeia de trunking digital, desenvolvida pelo Instituto Europeu de 

Normalização das Telecomunicações (ETSI), que trata de cumprir os requisitos relativos às 

comunicações das entidades que atuam no domínio dos serviços de emergência e segurança. A norma 

TETRA, destinada às comunicações de rádios móveis entre grupos fechados de utilizadores, permite 

a interoperabilidade entre os intervenientes que partilham a mesma infraestrutura. Os terminais TETRA 

são agrupados por conjuntos de entidades a operar na mesma região e/ou missão. Esta tecnologia é 

utilizada por agências governamentais, serviços de emergência, serviços de transporte e vários outros 

utilizadores. 

A norma TETRA não só permite chamadas de voz, como também outros serviços como troca de 

mensagens e geolocalização de terminais por GPS. 

Existem várias interfaces na norma TETRA, para permitir a troca de informação entre diferentes 

pontos, desde o terminal móvel à estação central. Estas interfaces ajudam a perceber a estrutura da 

rede, bem como as ligações nela presentes. Na secção 2.6.1, será abordado com mais detalhe o 

protocolo que permite a georreferenciação entre terminais móveis e as diferentes ligações permitidas 

numa rede TETRA. 

2.6. Georreferenciação  

Relativamente a esta secção, irá ser apresentado, um enquadramento concetual das tecnologias e 

equipamentos relevantes para esta dissertação, que fazem uso da informação geográfica. Deste modo, 

estas matérias servirão de auxilio para uma melhor compreensão da implementação da solução 

proposta na monitorização de viaturas.  

2.6.1. TETRA - Location Information Protocol 

Na norma TETRA existe um protocolo projetado para fornecer as posições geográficas dos seus 

equipamentos. Estes equipamentos móveis TETRA, com recetores GPS integrados, podem ser 

configurados para o envio da localização do utilizador de forma automática para uma estação central 

TETRA – interface do ar. Nesta interface, o protocolo responsável para tal é denominado Location 

Information Protocol (LIP).  

Este protocolo da camada aplicacional é utilizado para o envio de relatórios de localização e 

encontra-se dividido em dois tipos: relatório de localização curto e relatório de localização longo. O 

primeiro é um relatório geral (menos complexo) com informação limitada comparado ao segundo, que 

fornece mais flexibilidade e informação precisa.  

O protocolo LIP pode ser usado em várias configurações do sistema [20], incluindo: 
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• comunicação de terminal para terminal; 

• comunicação de terminal para o servidor de localização; 

• comunicação do servidor de localização para o terminal. 

Um servidor de localização fora da rede TETRA pode comunicar com entidades dentro dela 

utilizando o protocolo descrito na presente secção. Ou seja, o servidor de localização envia informações 

de localização para uma entidade fora do domínio TETRA e vice-versa. O servidor de localização pode 

também trocar informações com os terminais móveis dentro da rede, requisitando ou disponibilizando 

dados geográficos destes. 

2.6.2. P/PRC-525 

O rádio tático P/PRC-525 dispõe de um leque de funcionalidades que o torna uma mais valia na sua 

integração com sistemas de informação para o comando e controlo (como o SICCE), ao permitir 

fornecer informações de posicionamento das forças móveis equipadas com este sistema.  

Como foi referido na secção 2.4.3, este rádio tem a capacidade de enviar os dados geográficos 

através do serviço de GPS Reporting, o qual só é possível a partir da sua placa recetora GPS e de um 

software dedicado à transmissão de dados GPS. A placa interna do rádio, usado no modo manpack ou 

veicular, necessita de uma antena externa inserida na porta especifica de GPS, como se pode observar 

na Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 - Exemplo de transferência de dados GPS (GPS Reporting) entre estações. 

Para poder executar este tipo de serviço com eficácia, o rádio precisa de ter uma ligação, em linha 

de vista para os satélites de GPS, sem obstruções. No caso de não se atingir os requisitos especificados 

anteriormente, ou seja, de haver a obstrução temporária da ligação, os pacotes de dados de GPS são 

transmitidos na mesma, mas sem conteúdo.  

A transmissão de dados GPS do rádio é suportada pelas formas de onda SECOM, sendo para este 

unicamente necessário estar sincronizado numa rede, de modo a ser capaz de enviar e receber a 

informação GPS. 

Com base nas funcionalidades e serviços oferecidos por este equipamento, foi feita, em 2007, uma 

tentativa de integração destes com o SICCE, visto que este sistema não tinha nenhuma forma de 

introdução remota de dados proveniente de terminais. Esta integração materializou-se através do 
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projeto intitulado “Ligações ao SICCE” [21], desenvolvido com a finalidade de permitir a inserção de 

dados relativos às posições de unidades e de relatórios de incidentes no SICCE, remotamente, 

utilizando diferentes meios de suporte de comunicações. 

Numa fase inicial, este projeto constituía-se em dois módulos que comunicavam entre si: o módulo 

“Servidor de Ligações ao SICCE”, que era materializado por uma aplicação servidora e que se 

destinava à inserção de dados e o módulo “Terminal de Ligações ao SICCE”, uma aplicação do tipo 

cliente que se destinava a enviar os dados obtidos ao servidor [21]. A vantagem deste projeto passava 

pela possibilidade de poder introduzir dados através de TCP/IP, através de SMS e através do rádio 

P/PRC-525. 

A partir das características disponibilizadas pelo rádio, foi possível integrá-lo num vasto tipo de 

serviços existentes. Como o rádio fornecia relatórios GPS automáticos suportados pelo protocolo IPoA, 

o Capitão TM Guedes desenvolveu uma aplicação que deixaria que cada unidade necessitasse de um 

terminal de Ligações ao SICCE para a inserção de posições no mesmo. Isto garantia uma maior 

liberdade dos operadores dos rádios. Desta forma, a aplicação atuava como gateway, numa rede de 

rádios espalhados, permitindo a inserção remota de dados no SICCE. Com auxílio da Figura 2.7, pode 

observar-se o conceito descrito.  

 

Figura 2.7 - Esquema de montagem para a inserção remota de dados dos P/PRC-525 no SICCE [21]. 

O “GateWay P/PRC-525” disponibilizava também a visualização dos dados provenientes dos rádios 

integrados na rede, independentemente da ligação ao “Servidor de Ligações ao SICCE”.  

Com base nas aplicações desenvolvidas, o Capitão Transmissões Guedes desenvolveu um Sistema 

de Comando e Controlo Tático (SC2-T) com o propósito de apresentar uma solução para o problema 

relativo ao SICCE ser demasiado complexo e não ser empregue a baixos escalões. Este sistema, 

chamado “centro tático de comunicações”, compreendia as duas vertentes: comunicação por dados 

(troca de mensagens e ficheiros de dados); visualização partilhada de forças em terreno e outros 

elementos relevantes - COP e imagem tática comum (Common Tactical Picture - CTP) [21]. 

Para tal, o sistema fazia uso das seguintes funcionalidades [21]]: 

• informação genérica do rádio ligado à aplicação;   

• informação da localização do rádio ligado à aplicação e rádios existentes na rede;   

• representação gráfica da disposição geográfica dos rádios da rede; 

• transmissão de ficheiros/mensagens entre os rádios da rede;  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• conversor de coordenadas geográficas decimais e Military Grid Reference System (MGRS) 

para datum WGS84. 

Do mesmo modo que o SICCE, este sistema estava projetado para ser usado em operações 

militares de caráter tático, com funcionalidades próprias para o comando e controlo de forças 

empenhadas num grau de conflito elevado.  

2.6.3. Tablet com GPS e 3G 

Com a evolução dos dispositivos móveis, uma nova geração de aparelhos surgiu, abarcando 

características que o tornam numa mais valia para muitos utilizadores. Este dispositivo, apesar de ser 

semelhante aos smartphones, têm características que o distingue, como o tamanho do visor, o sistema 

operativo (igual ao de computadores) e os portos de entrada. Ou seja, foi possível ter um equipamento 

com funcionalidades parecidas ao computador, mas com a mobilidade de um telemóvel.  

Estas características são vantajosas para utilizadores que procurem usufruir de 

programas/aplicações, internet e comunicações através da rede móvel e georreferenciação.  

Nos dias de hoje, já existem exércitos equipados com estes terminais, inclusive em montagens 

veiculares para o uso em operações militares de carácter operacional. 

2.6.4. Aplicação Mapas Militares (MapMil) 

MapMil é a aplicação Android para a visualização de cartas topográficas offline e georreferenciação. 

Esta aplicação foi desenvolvida no âmbito de um projeto entre o Centro de Informação Geoespacial do 

Exército e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, pelos estudantes e docentes do curso de 

Engenharia Informática [22]. O objetivo deste projeto foi criar uma aplicação móvel que pudesse ajudar 

as entidades militares no apoio à proteção civil. Foi apresentada a 23 de junho como sendo uma 

ferramenta para a navegação focada para complementar outros sistemas existentes, como o SIRESP.  

A grande vantagem desta aplicação depara-se no suporte à navegação offline de cartas topográficas 

militares por todo o território nacional (Continente, Madeira e Açores), permitindo uma ferramenta de 

visualização centralizada, em tempo real. Contudo, esta aplicação não inclui a autenticação para os 

seus utilizadores. Em questões de integração com redes externas, não se encontram implementadas 

formas para a exportação de dados geográficos, sendo apenas monitorizadas as posições dos 

utilizadores desta aplicação. Ou seja, embora estar direcionada para um ambiente militar, esta 

aplicação não tem suporte para georreferenciação de outros dispositivos, como o de rádios do Exército. 

2.7. Interoperabilidade 

Antes de abordar qualquer tópico nesta secção, é importante explicar primeiro o conceito de 

interoperabilidade. Segundo o documento NATO Interoperability Planning Document (NIPD), este 

define interoperabilidade como sendo: “a capacidade dos sistemas, unidades ou forças, fornecerem 

serviços para, e aceitar serviços de outros sistemas, unidades, ou forças, e utilizar os serviços assim 

trocados, por forma a que eles possam operar efetivamente juntos” [23]. Deste modo, pode afirmar-se 

que para haver interoperabilidade não é exigido que o sistema/equipamento militar seja 

necessariamente comum, sendo antes necessário que este sistema/equipamento consiga compartilhar 

informações eficientemente com outros. 
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Na cimeira de Praga, em novembro de 2002, a OTAN reconheceu que era essencial uma evolução 

tecnológica dos sistemas de informação militares de modo a acompanhar a era da informação, tendo 

assim criado o programa denominado NATO Network Enabled Capability (NNEC) [24]. Este programa 

consiste na capacidade da OTAN associar várias capacidades a todos os níveis, militares (estratégicos 

a táticos) e civis, através de uma infraestrutura de informação. O principal objetivo deste programa está 

associado à partilha de informações, de forma a atingir uma melhor consciência situacional e tomada 

de decisão mais rápida, permitindo uma melhor gestão de recursos e colaboração entre nações. Ou 

seja, uma maior interoperabilidade entre nações e melhor partilha de informação [24]. 

No desenvolvimento do NNEC, surge como integrante do programa o conceito de seguimento de 

forças amigas - Friendly Forces (FF), com relatórios de informação de localizações das mesmas - 

Friendly Force Tracking (FFT) [4].   Este conceito, implementado por sistemas denominados Friendly 

Force Tracking Systems (FFTS) [4], torna-se suporte base para o standard de mensagens - NATO 

Friendly Force Information (NFFI) [4]. Esta especificação possibilita a integração da informação no 

modelo Joint Consultation, Command and Control Information Exchange Data Model (JC3IEDM) que 

sustenta sistemas C2 em conformidade com o Multilateral Interoperability Programme (MIP).  

O ponto central da solução apresentada pelo MIP resume-se na troca de informação por um modelo 

comum (JC3IEDM) por um mecanismo denominado MIP DEM (Data Exchange Mechanism). Este 

garante que o respetivo sistema C2I possa estar sincronizado, de forma a ter uma COP dos dados 

trocados entre nações, sendo apenas atualizado os dados diferentes, reduzindo o consumo de largura 

de banda [25]. 

 

Figura 2.8 – Troca de informações entre parceiros nações – MIP [25]. 
 

Relativamente ao SICCE, este compreende as finalidades do MIP alcançando a interoperabilidade 

internacional de Sistemas C2I, a todos os níveis, de forma a suportar operações multinacionais 

conjuntas e combinadas, bem como os avanços da digitalização a nível internacional, incluindo a 

OTAN. Contudo, na atualidade, o SICCE não tem suporte para a integração com redes da proteção 

civil. Este problema de interoperabilidade entre os dois intervenientes deve-se à ausência de 

doutrina/normas e de equipamentos rádio no Exército, próprios para a comunicação e conversão de 
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dados provenientes da rede TETRA.  

Como está definido nos objetivos da dissertação, é necessário que o Exército esteja devidamente 

preparado para operar oportunamente em ações do âmbito da proteção civil com forças externas, no 

que toca às comunicações e conhecimento de posição das forças em terreno. Para tal, toda a solução 

deve suportar as normas definidas pela OTAN relativamente ao FFI – STANAG 5527 [4]. Este 

documento estabelece as normas a respeitar em relação a todo o processo de monitorização de forças 

amigas, podendo ser empregue também no caso de haver uma colaboração com entidades civis que 

estejam dispostas a transmitir as informações das suas posições. Deste modo este documento será o 

suporte de normalização empregue na solução desenvolvida para garantir a interoperabilidade entre o 

Exército e uma força amiga.  

2.7.1. STANAG 5527 - Friendly Force Tracking Systems 

Interoperability  

O foco do acordo de normalização do STANAG 5527 é de responder aos seguintes requisitos de 

interoperabilidade: fornecer informações de forças terrestres amigas durante toda a estrutura de 

comando da OTAN, dentro da respetiva cadeia de comando, e aumentar a consciência situacional do 

espaço de batalha. Os benefícios específicos destes são: melhorar a perceção global da situação, a 

melhoria de comando e controlo, escalabilidade de forças, melhor sincronização de forças, e menor 

risco de fratricídio [4].   

Cada FFTS permite às forças de uma nação transmitir as suas informações de posição dentro do 

quadro técnico respetivo ao seu sistema nacional, sendo o suficiente quando esta nação atua 

isoladamente. No entanto, nas operações OTAN/multinacionais, os comandantes das várias nações 

necessitam de ter acesso à informação sobre todas as forças ao seu comando. A nível tático, estas 

informações também precisam de ser trocadas horizontalmente entre forças vizinhas. 

O FFT é baseado em relatórios automáticos de forças amigas, sem que estes sejam derivados de 

sensores. Este aspeto implica que os relatórios possam conter informações de caráter importante 

devendo ser tratado com elevado nível segurança.  

Protocolos para a Interface FFI 

Os protocolos para a interface FFI existentes são: Interface Protocol 1 (IP1) e Interface Protocol 2 

(IP2). Estes são interfaces recomendadas para o envio e receção de mensagens NFFI. O protocolo 

para serviços web é denominado Service Interoperability Profile 3 (SIP3). 

O IP1 fornece uma transmissão segura, baseada em TCP/IP, possibilitando duas forças distintas de 

se conectarem individualmente (unicast) para a troca de informação bidirecional. 

 

Figura 2.9 – IP1 usando TCP/IP para a troca de mensagens NFFI [26]. 

 

O IP2 fornece uma transmissão não segura, baseada em UDP, para o envio de mensagens NFFI 
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de forma direcionada, por unicast, multicast ou broadcast. 

 

Figura 2.10 – IP2 usando UDP para o envio de mensagens NFFI [26]. 

 

Por último, o SIP3 suporta a transferência de dados via arquiteturas orientadas a serviços web, de 

acordo com os padrões atuais de interoperabilidade, sendo um complemento do IP1 e IP2. O SIP3 é 

um protocolo de serviços web que fornece o mecanismo para a troca de mensagens NFFI do tipo 

publish/subscribe, permitindo a possibilidade de especificar um filtro na requisição, a fim de delimitar a 

quantidade de resultados a receber. 
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3. Sistema de Monitorização de Forças 

Neste capítulo será apresentado o sistema que vai ao encontro da solução proposta descrita na 

secção 1.4. Através da Figura 3.1, pode observar-se a proposta de arquitetura do sistema para a 

comunicação e monitorização de viaturas entre o Exército e uma força amiga. À esquerda, temos o 

esquema representativo do Exército e à direita o de uma força amiga a cooperar. Este esquema está 

repartido de forma horizontal em três camadas.  

Figura 3.1 - Esquema gráfico da arquitetura proposta para a monitorização de viaturas. 

Na primeira camada estão inseridos os vários tipos de viaturas empenhadas nestas operações e os 

seus terminais de comunicação. No Exército, está representado o tipo de viaturas táticas e de viaturas 

de transporte. Como a força amiga pode estar organizada de diferente forma, é irrelevante o tipo de 

viatura e tipo de terminal de comunicação usado.  

A comunicação estabelecida nas viaturas táticas do Exército faz uso do rádio militar. Estas viaturas 

podem estar equipadas com o tablet ligado ao rádio ou somente o rádio a enviar as posições e receber 

comunicações por voz. 

No caso das restantes viaturas do Exército, não se justifica o mesmo investimento em equipamento 

de comunicação rádio (P/PRC-525). Para tal, estas viaturas fazem uso de tablets com rede móvel 

fornecida por um cartão SIM inserido neste. Os tablets representados no esquema correm uma 

aplicação que permite a visualização das posições e um serviço para a troca de mensagens com o 

escalão superior, enquadrado na camada superior, a utilizar a aplicação web. 

A segunda camada expressa os modos de propagação dos terminais inseridos nas viaturas da 

camada abaixo. No caso do rádio militar do Exército, este comunica por rádio frequência, configurado 

para a missão, com os outros rádios da rede. O tipo de comunicação estabelecida com o tablet 
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conectado por cartão SIM é garantida pelas estações de redes 3G e protocolos de internet. Desta 

forma, estes dois tipos de rede estabelecem comunicação indireta com o servidor inserido na terceira 

camada.  

Este servidor é responsável pela recolha da informação proveniente dos terminais das viaturas da 

primeira camada, através dos dados recebidos no rádio militar ligado a este ou através de dados 

provenientes do internet pelos dispositivos a comunicar com rede móvel. Após a receção dos dados de 

diferentes protocolos, o servidor armazena-os na sua base de dados. A partir desse momento, é 

possível apresentar a informação num sistema de informações geográficas (GIS).  Para tal, o servidor 

tem disponível um conjunto de páginas web que contêm ferramentas necessárias para o controlo de 

forças destinadas aos comandantes responsáveis pelas viaturas. Para a transferência de informação 

com forças amigas, o servidor tem presente um módulo para a conversão dos dados para a norma 

definida no STANAG 5527. Após a normalização, a informação encontra-se pronta para ser partilhada 

com outros sistemas de seguimento de forças de entidades externas. No esquema, esta ligação é 

efetuada usando a internet com o sistema/servidor da força amiga. É entendido que as informações de 

posições das viaturas sejam partilhadas bidireccionalmente entre entidades. 

Como a arquitetura vai estar projetada para diferentes casos de uso e para um nível internacional, 

tem de se garantir a escalabilidade do sistema, ou seja, a arquitetura do sistema tem que permitir 

incorporar escalabilidade em dimensão (mais utilizadores) e em funcionalidade (novos 

serviços/informação a trocar). 

Aplicação do Tablet 

Como foi dito anteriormente, esta aplicação corre nos tablets inseridos nas viaturas. Contém uma 

interface de utilizador gráfica (GUI) com um conjunto de funcionalidades, como um visualizador GIS 

para a apresentação das posições geográficas das viaturas em terreno e uma plataforma de 

mensagens do tipo chat, com a opção de escolher mensagens pré-definidas para agilizar o processo 

de disseminação de informações ao escalão superior. Contudo, a utilização desta aplicação requer a 

autenticação com as credenciais válidas.  

Como o tablet tem formas distintas de comunicação, existe um menu próprio para a sua 

configuração, sendo necessário introduzir parâmetros como a periodicidade de atualização da 

informação geográfica e a sua fonte, rádio ou antena GPS externa.  

Servidor / Aplicação Web  

Toda a informação trocada no sistema passa pelo servidor. Como foi descrito na secção 1.4, as 

informações são armazenadas pelo servidor na sua base de dados para a interação com o mesmo. 

Este servidor contem vários menus com diferentes funcionalidades para os comandantes das 

operações. Dentro destes menus estão implementadas as ferramentas para a gestão das operações, 

para a visualização das viaturas no mapa e para a visualização das mensagens trocadas com os 

utilizadores das viaturas. 

Toda a interface gráfica está implementada numa aplicação web, sustentada pela informação 

proveniente do servidor.  
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Interoperabilidade 

De modo a permitir a partilha de informação geográfica de forças/viaturas a operar neste sistema 

com outras entidades, está implementado o acordo de normalização STANAG 5527. Este acordo apoia-

se num conjunto de protocolos para a troca de informação tática de uma forma periódica com 

mensagens XML (Extensible Markup Language) com os campos definidos pela OTAN. Estas normas 

permitem garantir a interoperabilidade: organizacional – entre agentes/organizações, pessoas; regional 

– entre regiões, através de fronteiras nacionais; técnica – entre equipamentos. 

3.1. Requisitos   

O presente capítulo rege-se pelo modelo IEEE - Software Requirements Specifications (SRS) [27], 

estruturado de forma a apresentar os requisitos organizados por características.  

3.1.1. Classes de Utilizadores 

Alguns sistemas providenciam diferentes funções para diferentes classes de utilizadores. No caso 

do sistema a desenvolver, este tem inserido 4 tipos de utilizadores: 

Comandante do Exército responsável pela operação (CU1) 

É o oficial do Exército incumbido de comandar a operação em questão, a partir de um posto de 

comando. Deve ter acesso às informações relativas a todos os ativos, tanto por parte do Exército como 

também da FF a cooperar em conjunto. No caso do presente sistema, o comandante deve beneficiar 

de uma plataforma GIS de exibição das posições e informações relativas às viaturas integradas na 

operação. De igual forma, deve beneficiar também de uma plataforma de mensagens para o acesso a 

todas as mensagens enviadas pelos intervenientes/viaturas durante a operação. 

Para tal, este utilizador tem permissões de administrador, podendo criar, editar e apagar as 

características subjacentes a uma operação.  

Operador da viatura do Exército usando P/PRC-525 + tablet (CU2) 

Militar destacado a operar a viatura e o terminal de comunicação inserido nesta. Este utilizador 

estabelece as comunicações com os restantes intervenientes enquadrados no ambiente operacional.  

Para tal, tem a responsabilidade de configurar o equipamento rádio e a aplicação do tablet para o envio 

da informação geográfica para o escalão superior (CU1). Tem ao seu dispor uma aplicação com as 

posições geográficas das restantes viaturas e um serviço de mensagens com relatórios predefinidos.  

Operador da viatura do Exército usando P/PRC-525 (CU3) 

Tal como o utilizador anterior, este está incumbido de operar a viatura e o terminal de comunicação 

que por sua vez, se limita ao equipamento rádio P/PRC-525. Desta forma, o utilizador deve configurá-

lo para o envio automático de relatórios GPS para os restantes rádios na rede, de forma periódica. 

Apesar de não usufruir das funcionalidades da aplicação do tablet, continua a ter ao seu dispor um 

rádio com a capacidade de comunicação por voz e mensagens de texto com os restantes intervenientes 

equipados com o mesmo equipamento, incluindo o servidor.  
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Operador da viatura do Exército usando 3G + tablet (CU4)  

Este utilizador também se encontra destacado a operar a viatura militar e a estabelecer a 

comunicação com o escalão superior. A diferença deste utilizador é que tem ao seu dispor um tablet 

ligado à rede móvel 3G. Ou seja, neste caso o militar não tem o tablet ligado ao rádio militar, sendo 

apenas necessário a configuração da aplicação do tablet para o envio das posições.  

Responsável pela operação na Friendly Force (CU5) 

Está encarregue de controlar as informações adjacentes à operação em causa, tal como acontece 

com o responsável do Exército. Pretende-se que consiga visualizar as viaturas das duas entidades 

presentes no terreno em tempo real e também as informações trocadas pelos dois.  

3.1.2. Requisitos da Interface Externa  

3.1.2.1. Interfaces do Utilizador  

As interfaces do utilizador existentes no sistema estão compreendidas nas seguintes: 

Interface de operação do servidor (IU1) 

Esta interface está desenvolvida para permitir o controlo das operações pelos comandantes 

militares (CU1). Enquanto o servidor precisa de estar a correr num ponto estático, os comandantes 

podem aceder à aplicação remotamente. Ou seja, o servidor pode estar localizado num centro de 

operações afastado do posto de comando em que os comandantes estarão a comandar. 

Interface de operação do tablet (IU2)  

Esta interface fornece aos utilizadores a operar as viaturas (CU2 e CU4) um conjunto de 

funcionalidades próprias para a sua função, numa aplicação a correr num tablet. Esta aplicação está 

em constante atualização com o servidor.  

Interface GIS para visualização das posições das viaturas (IU3) 

Esta plataforma servirá de visualizador gráfico de todas as localizações das forças em terreno. Está 

presente na aplicação dos tablets e na aplicação web. Este software deve apresentar as informações 

geográficas recebidas das viaturas a partir do seu equipamento de comunicação. As informações estão 

em constante atualização, de acordo com a periodicidade com que a informação é emitida pelas 

viaturas.  

As viaturas dos vários intervenientes dispostos na aplicação são identificadas visualmente pelo 

ícone/cor. Para uma distinção mais pormenorizada, pode carregar-se no ícone da viatura para se 

conseguir visualizar as informações subjacentes à mesma.  

Esta interface contém ainda ferramentas necessárias para o carregamento de cartografia digital, 

como cartas topográficas, e para o seu manuseamento, como ampliações (zooms), deslocamento no 

mapa, visualização de camadas de vegetação, hidrografia, relevo e acidentes de terreno. 

3.1.2.2. Interfaces de Comunicação  

O sistema necessita de implementar os seguintes meios de comunicação: 

Comunicação rádio militar (IC1) 
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Este rádio permite comunicar com outros inseridos na mesma rede IP através do IPoA. Ou seja, 

cada um é configurado com um endereço diferente, mas integrado na mesma rede IP, possibilitando 

então a comunicação por voz, envios automáticos de relatórios GPS e envio de mensagens (SDM) 

entre si. Esta interface está presente em dois tipos de cenários, com o rádio P/PRC-525 isolado e com 

este rádio ligado ao tablet. No caso dos rádios ligados aos tablets, estes executam as ações por 

comandos definidos na interface do rádio. Nos rádios isolados, como não existe nenhum terminal a 

enviar comandos, precisam de ser acionados manualmente pelo utilizador do mesmo. 

Para operações militares que incluam este tipo comunicação, o servidor precisa também de estar 

conectado ao rádio P/PRC-525, de forma a poder receber as informações provenientes dos restantes 

rádios inseridos na mesma rede. 

Comunicação IP com o servidor (IC2) 

Este tipo de interface é suportado pela implementação de uma comunicação com o servidor 

baseada em serviços web. Esta comunicação é usada quando o tablet está conectado à rede 3G, 

através do protocolo IP. Este processo de comunicação é implementado através de pedidos/respostas 

Remote Procedure Calls (RPC) para a requisição/envio de dados.  

Comunicação com a Friendly Force (IC3) 

A troca de informação com uma força amiga é feita através de canais de comunicação seguros. De 

acordo com o STANAG 5527 [4], esta comunicação é suportada por diferentes protocolos de 

interoperabilidade, IP1 para o uso do protocolo TCP/IP e IP2 para o uso de UDP. 

Comunicação com rede GNSS (Global Navigation Satellite System) (IC4) 

Interface usada para a recolha de informação geográfica proveniente dos satélites GPS. Esta 

comunicação é prestada pelas antenas GPS disponíveis no tablet. Para a utilização da informação 

geográfica, a aplicação pode necessitar de converter o formato de dados proveniente da antena para 

outro tipo específico.  

3.1.3. Funcionalidades 

Configuração da Operação no Exército (RF1) 

Utilizador autorizado: comandante do Exército responsável pela operação (CU1) 

Este utilizador tem a responsabilidade de criar e terminar operações na aplicação web.  

Para a criação de uma nova operação, o utilizador tem de introduzir vários campos com as informações 

bases respeitantes à missão que se executará, como por exemplo:  

• nome e identificador da operação do Exército; 

• localização e se desejado a carta topográfica em formato digital; 

• data de inicio e de fim da operação; 

• informações para a criação do cabeçalho do XML FFI. 

No encerramento de uma operação, o utilizador deve introduzir o identificador da operação e a data de 

fim pretendida. Como toda a informação afeta à operação é sempre guardada na base de dados, não 

há a preocupação de salvá-la no final de cada operação.  
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Configuração de viaturas no Exército (RF2) 

Utilizador autorizado: comandante do Exército responsável pela operação (CU1) 

Na edição da operação, é necessário introduzir os utilizadores das viaturas autorizados para se 

autenticarem no sistema. Neste processo, é necessária a introdução das seguintes informações: 

• identificador do rádio inserido na viatura; 

• tipo de viatura; 

• matrícula da viatura; 

• se tem ligação com o tablet. 

Envio da localização das viaturas do Exército usando P/PRC-525 (RF3) 

Transparente para o utilizador 

Esta funcionalidade deve estar implementada de maneira a enviar a informação GPS do 

equipamento de forma periódica e automática. Com o uso do rádio P/PRC-525, é necessária uma 

configuração manual através da sua consola, mesmo que este esteja conectado ao tablet.  

Envio da localização das viaturas do Exército usando tablet+3G (RF4) 

Transparente para o utilizador 

Para este efeito, a aplicação do tablet deve estar desenvolvida por forma a ter a capacidade de 

enviar periodicamente a informação geográfica extraída da antena GPS ligada a este. Na aplicação, o 

utilizador pode configurar a periodicidade com que a informação é enviada ao servidor.  

Envio/Receção de mensagem com escalão superior usando P/PRC-525 (RF5) 

Utilizador autorizado: operador da viatura do Exército usando P/PRC-525+tablet (CU2) e usando 

P/PRC-525 (CU3) 

O envio e receção de mensagens com o equipamento rádio está dividido em diferentes cenários, 

com o utilizador CU2 a usar o “P/PRC-525+tablet” ou com o CU3 simplesmente a usar o P/PRC-525. 

Para o CU2, esta funcionalidade deve estar presente na aplicação do tablet. Neste existe a hipótese 

de escolher vários tipos de mensagens, como texto livre ou relatórios de emergência predefinidos. Para 

o CU3, como este só dispõe do rádio, deve enviar as mensagens de forma manual, podendo também 

usufruir de relatórios predefinidos.  

Envio/Receção de mensagem com escalão superior usando tablet+3G (RF6) 

Utilizador autorizado: operador da viatura do Exército usando 3G+tablet (CU4) 

Tanto o envio como a receção de mensagens com este equipamento devem ser semelhantes ao 

explicado anteriormente para o caso do utilizador CU2. Ou seja, esta funcionalidade deve estar 

presente na aplicação a correr no tablet, abarcando mensagens de texto livre e relatórios de 

emergência predefinidos. 

Envio/Receção de mensagem com escalão inferior (RF7) 

Utilizador autorizado: comandante do Exército responsável pela operação (CU1) 

Este utilizador deve usufruir da funcionalidade de envio e receção de mensagens com os utilizadores 

presentes no escalão inferior (CU2, CU3 e CU4). Todas as mensagens enviadas pelos utilizadores das 

viaturas deverão aparecer numa janela com as informações da hora de envio, origem e conteúdo. O 

CU1, por sua vez, deve ter a possibilidade de enviar mensagens de volta. Estas mensagens podem ser 
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unicast/multicast para os utilizadores pretendidos.  

Envio de localização/mensagens do sistema para a Friendly Force (RF8) 

Transparente para o utilizador 

Esta característica deve estar implementada no servidor, devendo automaticamente e de forma 

periódica enviar as informações FFI respetivas às viaturas do Exército para o sistema de informações 

da força amiga a cooperar. Para tal, estas informações devem seguir o acordo de normalização imposto 

pelo STANAG 5527. Para o envio, o servidor deve recolher as informações na base de dados, formatá-

las em mensagens XML com os respetivos campos FFI e enviá-las através de um canal seguro para a 

força amiga. 

Visualização da localização das viaturas do Exército (RF9) 

Utilizador autorizado: comandante do Exército responsável pela operação (CU1); operador da viatura 

do Exército usando P/PRC-525+tablet (CU2) e usando 3G+tablet (CU4); responsável pela operação na 

Friendly Force (CU5) 

As consultas das localizações estão disponíveis para a classe de utilizadores do Exército e da FF. 

Para todos estes casos, as localizações das viaturas do Exército devem estar apresentadas num 

visualizador GIS das respetivas aplicações.   

No caso da aplicação para o tablet, os utilizadores CU2 e CU4 só podem ter acesso às posições 

das viaturas do Exército inseridas na mesma operação.  

No caso da aplicação para os comandantes (CU1), esta deve apresentar todas as informações 

respeitantes às viaturas do Exército, podendo estas estar inseridas em qualquer operação.  

No caso da consulta pelo utilizador CU5, as informações FFI das viaturas do Exército são 

disponibilizadas periodicamente através de mensagens XML. Este deve fazer a tradução destas 

mensagens, recolher as informações geográficas das viaturas e imprimi-las num visualizador GIS. 

Receção de informações da Friendly Force (RF10) 

Transparente para o utilizador 

O sistema de monitorização deve ser capaz de receber informação enviada por um sistema de uma 

FF. Como a informação está formatada em XML segundo a norma FFI, tem de se fazer uma conversão, 

de modo a poder extrair as localizações das viaturas da FF, para armazenar na base de dados do 

servidor. 

Visualização da localização das viaturas da Friendly Force (RF11) 

Utilizador autorizado: comandante do Exército responsável pela operação (CU1); operador da viatura 

do Exército usando P/PRC-525+tablet (CU2) e usando 3G+tablet (CU4) 

Os utilizadores autorizados deverão ser capazes de poder visualizar as informações referentes às 

viaturas da FF a operar em conjunto. Este processo acontece após o cumprimento do RF10. 

Para o CU1, as informações devem ser impressas num visualizador GIS da sua aplicação.  

Para os restantes utilizadores, só os inseridos na mesma operação é que têm acesso às 

informações geográficas das viaturas da FF. Estas informações também devem ser impressas no 

visualizador GIS da aplicação do tablet. 
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3.1.4. Requisitos de Desempenho 

O único requisito referente ao desempenho materializa-se na visualização das informações 

geográficas e mensagens trocadas em tempo real. Ou seja, é necessário que o sistema esteja em 

constante atualização, disponibilizando as informações referidas anteriormente, logo que estas sejam 

recebidas. Deste modo, para a validação do sistema, será avaliado o atraso das comunicações 

estabelecidas entre os vários componentes do mesmo. 

3.1.5. Requisitos de Segurança 

No que concerne aos requisitos de segurança a ser implementados no sistema, num aspeto geral, 

é importante assegurar o cumprimento das propriedades fundamentais da segurança da informação. A 

aplicação destas propriedades no sistema desenvolvido resulta nos seguintes requisitos: 

Informação acessível apenas por utilizadores autorizados (RS1) 

É exigido que distintos utilizadores do sistema tenham acesso a diferentes tipos de informações do 

mesmo. Esta condição é atingida no cumprimento rigoroso dos requisitos de funcionalidades, que já 

especificam que classe de utilizador deve ter acesso a determinado tipo de informação.  

Acesso às aplicações através de login (RS2) 

De igual forma, os equipamentos de comunicação só devem ser operados pelos utilizadores 

autorizados. Para tal, deve usar-se um mecanismo de autenticação por login com as credenciais de 

cada utilizador. Para o tipo de utilizador CU1, a aplicação é apenas acessível através da introdução de 

credenciais válidas. Para os restantes utilizadores do Exército, todos os acessos aos equipamentos 

são controlados pelo CU1 na sua aplicação. Ou seja, é este que insere e valida os utilizadores que 

podem entrar numa operação com o seu tablet.  

Confidencialidade da informação trocada no sistema (RS3) 

Esta característica deve estar implementada nos vários canais de comunicação presentes no 

sistema, de forma a garantir que nenhuma informação trocada pelos diferentes utilizadores se encontra 

em claro, ou seja, acessível em texto livre, sem qualquer codificação. 

Integridade da informação do sistema (RS4) 

Este requisito deve assegurar que todos os dados gerados no sistema ou provenientes dos vários 

canais de comunicação não se encontram alterados.  

Disponibilidade da informação nas aplicações do sistema (RS5) 

Por último, a informação disponibilizada às aplicações do sistema deve estar sempre disponível aos 

seus utilizadores.  

3.2. Arquitetura 

A arquitetura proposta está retratada na Figura 3.2 e representa o sistema de monitorização de 

forças em módulos que vão desde o dispositivo inserido na viatura até à plataforma de visualização e 

gestão fornecida aos comandantes das forças. Foi desenvolvida cumprindo os requisitos definidos no 

subcapítulo 3.1. 
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3.2.1. Diagrama de Blocos 

A arquitetura do sistema é composta por 3 módulos, organizados pelas camadas de comunicação, 

componentes estruturantes e ambiente de emprego. 

No primeiro módulo, a aplicação do tablet inserida na viatura do Exército está dividida em duas 

componentes, a componente GIS para visualização das posições das forças em terreno e a 

componente de relatórios de mensagens. Esta aplicação tem de duas formas de comunicação distintas, 

dependendo do terminal de comunicação conectado.  

O segundo módulo ilustra o servidor integrando as normas FFI do STANAG 5527 e a aplicação web 

destinada aos comandantes responsáveis pela operação. As funcionalidades desta aplicação estão 

apresentadas na camada “Componentes” do seu módulo: a componente GIS para visualização de 

forças das várias operações, a componente para a gestão das operações e dos veículos afetos à 

mesma e a componente de relatório de mensagens. A comunicação deste módulo é estabelecida 

através da ligação com o rádio militar e através de TCP/IP. As informações subjacentes às viaturas 

monitorizadas nesta aplicação são devidamente formatadas de acordo com o standard FFI do STANAG 

5527. 

O terceiro módulo é projetado para uma FF a operar com o Exército. Para fins demonstrativos, este 

módulo foi desenvolvido com o propósito de validar o sistema proposto. Num caso real, esta aplicação 

seria desenvolvida pela FF e estaria apenas disponível para os seus utilizadores. Este módulo contém 

apenas o GIS visual para a impressão das posições das viaturas do Exército recebidas através de 

mensagens XML FFI provenientes do servidor. 

 

Figura 3.2 - Arquitetura do sistema de monitorização de forças. 

Relativamente à comunicação prestada pelo sistema proposto, os módulos fazem uso dos 

protocolos da internet, tanto na ligação dos rádios militares às aplicações, como na comunicação dos 

tablets com o servidor. Na Figura 3.3, estão esquematizadas as formas de comunicação entre os três 

módulos. 

No primeiro módulo existe três casos diferentes com os respetivos meios de comunicação: a viatura 

com “3G+tablet” através de RPC, a viatura com “P/PRC-525+tablet” e viatura com “P/PRC-525” a 
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comunicarem com RF. A troca de informação entre o Exército a FF dá-se através de mensagens XML 

FFI, geradas nos seus sistemas graças à integração FFI. 

 

Figura 3.3 - Arquitetura para a comunicação entre entidades. 

3.2.1. Arquitetura de Implementação 

Com a modernização dos softwares, começou a haver cada vez mais implementações de aplicações 

baseadas em serviços web. Apesar destas aplicações não serem desenvolvidas da mesma forma, a 

sua arquitetura lógica é semelhante – Rich Internet Application (RIA) [28]. O mesmo acontece com as 

aplicações móveis – Mobile Client Application (MCA) [29]. A arquitetura destas aplicações é composta 

por três camadas, como ilustra a Figura 3.4. 

A camada de apresentação contém os componentes de interface gráfica do utilizador. Geralmente, 

a segunda camada inclui a lógica dos serviços e componentes de entidades empresariais. Por último, 

a camada de dados engloba os elementos para o acesso de dados e para a comunicação com serviços 

externos.  

 

Figura 3.4 - Arquitetura de uma implementação típica do RIA [28], à esquerda e do MCA [29], à 

direita. 
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Ambas as arquiteturas serão uma referência para o desenvolvimento da aplicação do tablet e da 

aplicação web para os comandantes. 

O sistema de monitorização de forças, na sua conceção, é constituído por um modelo cliente-

servidor. Estes dois módulos estão estruturados de forma a conter as funcionalidades propostas na 

arquitetura do sistema (Figura 3.1). Este subcapítulo ajuda a perceber como as aplicações destes 

módulos foram estruturadas para o seu desenvolvimento. A Figura 3.5 corresponde, então, ao esquema 

com a estrutura de implementação da aplicação a correr no tablet e no servidor, não revelando 

explicitamente as classes de programação usadas, mas apresentando uma noção de como estas estão 

organizadas. Assim, esta representação é independente da linguagem de programação usada no 

desenvolvimento, mantendo apenas os componentes principais estruturados numa ordem lógica.  

Relativamente ao esquema da Figura 3.5, as duas aplicações têm uma camada de interface gráfica, 

uma de processamento da informação e uma de aquisição e envio dos dados. Estas três camadas 

estão ordenadas verticalmente no esquema da figura, devidamente identificadas. As caixas azuis 

representam os componentes do sistema, respetivas a cada camada. Ambas as aplicações partilham 

componentes idênticos, mas devido às especificidades e requisitos presentes no sistema, estes podem 

estar desenvolvidos de forma diferente. 

Figura 3.5 – Estrutura da implementação dos módulos do sistema de monitorização. 

Na aplicação do tablet, a camada inferior recolhe os dados geográficos através da antena GPS ou 

do rádio militar. A troca de informação com o sistema é efetuada através da comunicação baseada em 

serviços web e em serviços oferecidos pelo rádio. No servidor, como não existe a necessidade de 

recolha de dados GPS para a georreferenciação, simplesmente se encontram implementados os 

componentes para comunicação com os clientes (tablets e sistemas de FF). Desta forma, existe uma 

caixa exclusiva à integração com o standard FFI.  

A segunda camada está encarregue do processamento dos dados das camadas adjacentes, ou 

seja, tanto na formatação e disposição dos dados recolhidos na camada inferior para a sua visualização 

na interface gráfica, como na submissão e formatação de dados inseridos pelos utilizadores para o seu 

envio nos terminais de comunicação. 

Por último, a interface gráfica do utilizador fornece ao mesmo uma camada para a apresentação e 

interação da informação. Nestas duas aplicações, esta interface é composta por um conjunto de janelas 

que fornecem ao utilizador diferentes funcionalidades através de objetos interativos.  
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3.3. Modelo de Dados  

No que toca à base de dados, a relação das diferentes entidades do sistema está espelhada na 

Figura 3.6. Estas tabelas contêm os campos necessários para guardar os valores relacionados com a 

informação das operações, das viaturas, das mensagens trocadas e até da informação a enviar à FF.  

 

Figura 3.6 - Esquema relacional da base de dados MySQL do servidor.  

A tabela “viaturas” tem como chave primária o identificador geral da mesma. Para cada entrada 

nesta tabela, além da matrícula e do tipo de viatura, existem os campos para o identificador do rádio 

e/ou tablet associado.  

A tabela “operation” contém os campos para guardar as informações respetivas às operações em 

curso. Cada operação tem uma chave identificadora, um nome, localização, datas de início e fim e um 

campo para o cabeçalho XML com a informação a ser trocada com a FF. Existe também a possibilidade 

de guardar um mapa relacionado com a operação em formato digital. 

A tabela “reports” guarda as informações relativas às mensagens trocadas entre os utilizadores do 

sistema. Como estas mensagens são trocadas entre o servidor e os diferentes tablets afetos às 

operações, é necessário armazenar campos como o identificador da operação, a origem, o destino, o 

conteúdo da mensagem e o tipo de dispositivo a ser enviado. 

A tabela “nodeassignment” faz a relação entre as tabelas “viaturas” e “operation”, contendo como 

chaves estrangeiras os identificadores da operação e da viatura. Com esta tabela consegue identificar-

se qual a viatura a participar numa operação específica. Aqui, estão guardadas as informações 

geográficas da viatura em questão e um campo para saber a sua disponibilidade.  

Por fim, tem-se a tabela “log” que armazena todos os pontos percorridos por uma viatura. Estas 

informações são de carácter vital para no final de cada operação poder ser feita uma revisão pós ação. 

Tem como chave estrangeira o identificador da viatura e como restantes elementos da tabela os 
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campos para o armazenamento das informações geográficas da viatura.  

3.4. Tecnologia de Implementação   

Este subcapítulo é destinado à apresentação de algumas matérias enunciadas ao longo da 

explicação do sistema de monitorização de forças. Graças a estas tecnologias atualizadas usadas no 

desenvolvimento da solução, foi possível simplificar sistemas/processos/bibliotecas que outrora 

levariam a implementações mais complexas. 

3.4.1. JavaFX  

O JavaFX é um conjunto de pacotes de objetos e gráficos desenvolvidos pela Oracle na linguagem 

Java que permite aos programadores testar, criar e projetar aplicações com um visual enriquecido e 

integrável em diversas plataformas. 

Com o uso do JavaFX, foi possível desenvolver a maior parte da GUI das aplicações sem escrita 

de código, usando o software JavaFX Scene Builder. Este tem a vantagem de gerar o código 

estruturante do layout da aplicação, à medida que se vai arrastando objetos para o mesmo.  

Para a execução de operações na interação com os objetos JavaFX, é preciso então associar uma 

classe Java como controladora do layout com toda a programação dos métodos para as ações dos 

objetos.  

3.4.2. Netbeans – Web Application Project 

O software de desenvolvimento Netbeans está repleto de recursos vantajosos para a criação de 

vários tipos de projetos de programação. Através da interface Java para serviços web XML - Java API 

for XML Web Services (JAX-WS), é simplificada a tarefa de desenvolvimento de serviços web usando 

a tecnologia Java. Esta interface providencia suporte a vários protocolos, como SOAP, RPC e HTTP.  

O tipo de projeto Web Application do Netbeans, além da implementação da tecnologia acima 

descrita, também simplifica no desenvolvimento do servidor web para a aplicação a criar, fazendo uso 

do software GlassFish Server. Desta forma, consegue ter-se várias funcionalidades reunidas para uma 

aplicação web, como classes Java, servlets e páginas JSP.  

3.4.3. JavaScript + Leaflet  

As ferramentas desenvolvidas para os comandantes controlarem as suas forças estão presentes 

na aplicação web fornecida pelo módulo do servidor. Esta aplicação está constituída por um conjunto 

de páginas HTML e JSP para a apresentação dos dados provenientes da base de dados. Nestas 

páginas tem-se diversos métodos e objetos JavaScript para a interação dinâmica dos conteúdos das 

mesmas.  

Com recurso à biblioteca JavaScript Leaflet, foi possível enriquecer a experiência de navegação 

dos mapas na aplicação web. O Leaflet é uma biblioteca livre com diversas funcionalidades disponíveis 

através de plugins. Para além da sua simplicidade e desempenho, tem extensibilidade para diversas 

plataformas. Foi por este motivo que se usou este tipo de mapas interativos, tanto na aplicação web 

como também na aplicação desenvolvida em JavaFX para os tablets. 
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3.4.4. Java Architecture for XML Binding 

A arquitetura Java para ligação XML - Java Architecture for XML Binding (JAXB) fornece uma 

maneira rápida e conveniente de unir esquemas XML à linguagem Java. Esta tecnologia permite aos 

programadores de Java uma conversão dos dados XML para classes Java. Este processo, chamado 

“unmarshalling”, traduz o conteúdo formatado em XML em árvores de conteúdo Java. O inverso 

também é possível nesta tecnologia.  

No desenvolvimento do servidor, foi necessário integrar um conjunto de normas definidas no 

STANAG 5527. Com o aproveitamento das vantagens disponibilizadas por esta tecnologia, foi possível 

a geração de classes Java a partir dos XML Schemas Definitions (XSD) da FFI e o inverso. Sem estes 

processos, seria impraticável integrar as normas FFI durante o tempo disponível para o 

desenvolvimento do sistema.  

3.5. Detalhes técnicos da Implementação 

Após a explicação dos conceitos tecnológicos presentes no desenvolvimento do sistema, alguns 

módulos requerem uma explicação mais aprofundada. Este subcapítulo abordará todos os detalhes 

técnicos da criação do sistema.  

3.5.1. Servidor / Aplicação Web para comandantes 

Este servidor foi desenvolvido na linguagem Java e está abastecido por um conjunto de métodos 

para o tratamento dos dados provenientes dos tablets. Foi criado no Netbeans através dos projetos de 

Web Application, onde é possível dispor a informação respetiva ao sistema em páginas HTML. Para o 

efeito, foi necessário conectar uma base de dados a este servidor de forma a poder armazenar dados 

do sistema. Através destas funcionalidades, foi criada a aplicação web para os comandantes. Este 

servidor responde aos pedidos HTTP através das classes Java especializadas para este tipo de 

serviços – servlets. Toda a informação processada pelos servlets é apresentada em páginas Java 

Server Pages (JSP) aos comandantes.     

A Figura 3.5 representa o UML dos pacotes Java do projeto servidor, mostrando em cada pacote as 

respetivas classes. O pacote ServletsPackage contém os servlets para as várias páginas da aplicação 

web. O pacote SQL_Connection tem a classe com os métodos de introdução e obtenção de valores 

respeitantes às operações. Todas as operações com a base de dados estão inseridas nesta classe. 

Por último, o ServerPackage tem as classes para a integração FFI, para a comunicação com o cliente 

do WebService e para a comunicação do servidor através da ligação rádio. 
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Figura 3.7 - Esquema UML do módulo do servidor 

A aplicação web apresenta uma interface gráfica composta por um conjunto de páginas HTML e 

JSP com informações processadas pelos servlets do servidor. 

Existem três menus principais na aplicação: o menu missão, para o controlo das operações; o menu 

mapa, que contém a plataforma GIS da aplicação; o menu relatórios, onde se podem trocar mensagens 

com os vários utilizadores das diferentes operações.  

No primeiro menu, cada operação é criada pelos comandantes da mesma. É necessário introduzir 

as informações básicas da operação. Os campos a serem preenchidos estão definidos na tabela 

“operation” da base de dados. Também é necessário a introdução de alguns campos referentes às 

informações FFI. Estas informações são submetidas ao servlet desta página através de um formulário 

HTML. Este servlet é responsável pela criação de objetos JSON com as informações submetidas que, 

através de métodos da classe “MySQLAccess”, armazena-as na base de dados. Este processo é 

repetido em operações de publicação de dados provenientes de formulários HTML.  

Após a criação das operações no submenu “editar missão”, inserem-se os utilizadores autorizados 

na mesma. Só desta forma é que os utilizadores podem iniciar sessão no sistema. Para a inserção de 

uma viatura no sistema, é necessário introduzir os campos respetivos à mesma presentes na base de 

dados. Neste processo, o comandante escolhe se a viatura está associada a algum tablet ou se opera 

unicamente com o rádio militar. Após o preenchimento, o servidor gera aleatoriamente o identificador 

do tablet, que servirá de palavra chave para a autenticação do utilizador do tablet na aplicação. Além 

de inserir novos utilizadores, pode remover-se viaturas de uma operação. O mesmo acontece na 

operação, sendo também possível terminar uma operação. 

O menu “mapa” dispõe as informações geográficas das viaturas. Para tal, o comandante seleciona 

a operação que deseja monitorizar. Através de métodos da classe “MySQLAccess”, é possível retirar 

as informações das viaturas para apresentá-las na página. Algumas das informações servem para a 

impressão dos marcadores referentes às viaturas no Leaflet, outras são impressas na página para uma 

fácil visualização. Este menu tem também implementada uma funcionalidade para a conversão de 

coordenadas latitude/longitude para UTM e vice-versa.  
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No menu “relatórios”, é necessário introduzir qual a operação pretendida para a visualização das 

mensagens. Após o servlet dessa página retirar da base de dados todas as mensagens trocadas, estas 

são apresentadas na página. Para o envio de mensagens, o comandante tem ao seu dispor uma 

ferramenta que permite escolher quais os utilizadores pretendidos. 

3.5.2. Aplicação do Tablet 

Esta aplicação está desenvolvida na linguagem de programação Java com uma GUI em JavaFX.  

A interface gráfica presente nesta aplicação consiste em vários ficheiros FX Markup Language (FXML) 

e as suas classes controladoras. Enquanto o ficheiro FXML tem o código da estrutura da janela com 

todos os parâmetros respetivos ao seu aspeto, as classes controladores contêm as variáveis e métodos 

por detrás das janelas apresentadas ao utilizador. Cada ação de um objeto de um ficheiro FXML está 

programada na respetiva classe controladora. Existem três ficheiros FXML com o layout para a janela 

de autenticação, para a janela de configurações e para a janela principal da aplicação. Neste último, 

está presente um objeto “WebView” JavaFX de visualização de conteúdos HTML para a apresentação 

do mapa interativo. Este é fornecido através da biblioteca JavaScript Leaflet, que providencia ao 

utilizador um conjunto de ferramentas de uma plataforma GIS.  Os controladores Java dos três ficheiros 

FXML estão presentes no UML do pacote Java “application”, como ilustra a Figura 3.8. 

A extração de informação geográfica dá-se através do rádio ligado por cabo Ethernet ou de uma 

antena GPS ligada por USB. As classes responsáveis por este processo correm em thread no 

controlador da janela principal. Para a ligação com o rádio, a aplicação executa comandos definidos na 

sua interface através da comunicação por sockets TCP para o mesmo. Para a ligação USB com a 

antena, a classe do controlador da janela principal implementa as interfaces “SerialPortEventListener” 

e “Initializable”.  

Através do Netbeans, foi possível alterar a aplicação para atuar como cliente WebService do projeto 

“servidor”, ficando com funcionalidades programadas até ao nível aplicacional (modelo OSI). Todos os 

métodos destinados à comunicação estão definidos no servidor. Durante o processo de transformação 

da aplicação num cliente WebService, os métodos definidos no servidor são passados para uma classe 

da aplicação cliente dedicada à comunicação. Todo este processo é automático, sendo necessário 

sincronizar a aplicação cliente sempre que se altera algo no servidor. A comunicação estabelecida 

entre a aplicação cliente e a servidora é suportada por pedidos RPC. 

Embora a classe com os métodos para a comunicação não se encontre esquematizada na figura 

abaixo, está presente no projeto da aplicação do tablet.  
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Figura 3.8 - UML do pacote Java da aplicação do tablet. 

 

O primeiro passo na utilização desta aplicação consiste na autenticação. Para tal, o utilizador do 

tablet tem disponível a opção de se ligar ou não se ligar ao servidor.  

A monitorização das viaturas por parte dos comandantes na aplicação web requer que as 

informações sejam sempre submetidas ao servidor. Se assim não for, a alternativa recai no uso da 

aplicação do tablet pelo comandante. Esta alternativa dispensaria a utilização do servidor, não estando 

disponíveis as características subjacentes a esse. Desta forma, os dados geográficos dos tablets 

seriam automaticamente trocados pela funcionalidade de GPS Reporting dos rádios e as mensagens 

seriam trocadas entre tablets pela interface de mensagens SDM do rádio.   

A autenticação com a opção de ligação com o servidor está repartida em duas formas, a ligação 

com o servidor por rede móvel ou a ligação com o rádio por cabo Ethernet. Para a ligação com o rádio, 

é necessário que este esteja posteriormente configurado com a funcionalidade de GPS Reporting e 

inserido na rede IP destacada aos restantes rádios da operação. Para a ligação por rede móvel, requer-

se que o tablet tenha acesso à internet.  

Após a autenticação, o utilizador tem o menu “preferências” para introduzir valores correspondentes 

à ligação com o terminal fornecedor de informação GPS e a periodicidade de atualização do mapa. 

Como no desenvolvimento do sistema não houve a disponibilidade de testar a aplicação num tablet 

com sistema operativo Windows, foi testado num laptop. Já que estes computadores não têm antena 

de GPS integrada, foi necessário ligar uma por USB. A antena usada foi a Navilock NL-442U, que 

operava segundo as normas da National Marine Electronics Association (NMEA). Como as informações 

provenientes da antena USB vêm em formato NMEA, foi então criada uma classe Java própria para a 

conversão da informação NMEA num objeto com os campos válidos para a inserção de posições no 

Leaflet.  

Assim que a aplicação fica configurada, as informações estão prontas para serem enviadas e 

sincronizadas com o servidor. Este é um processo automático, programado na aplicação para enviar 
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periodicamente as informações GPS obtidas pelo sensor conectado. O envio é acompanhado por um 

pedido RPC da lista de posições geográficas das outras viaturas inseridas na mesma operação. A partir 

desta lista, são impressas as posições das viaturas no mapa Leaflet.  

O serviço de mensagens programado nesta aplicação está estruturado com a mesma lógica. Existe 

uma thread a fazer pedidos RPC ao servidor das mensagens a serem encaminhadas para o tablet 

específico. Os dados dessas mensagens são enviados pelo servidor ao tablet sempre que existe uma 

correspondência não enviada na base de dados com o endereço do tablet como destino.   

3.5.3. Aplicação Friendly Force 

Este módulo foi desenvolvido de uma forma semelhante à aplicação do tablet. Tem presente uma 

GUI desenvolvida em JavaFX no Netbeans, tendo simplesmente presente a plataforma GIS.  

Esta aplicação serve apenas para efeitos de validação do sistema, demonstrando que qualquer 

aplicação desenvolvida por uma FF que tenha as operações necessárias para a conversão do XML FFI 

consegue funcionar em conjunto com o sistema de monitorização desenvolvido. Desta forma, consegue 

demonstrar-se o conceito de interoperabilidade que este sistema procura alcançar. 

3.6. Avaliação 

Após a descrição dos requisitos a serem apresentados pela solução proposta, foi desenvolvido o 

sistema que os implementaria. Ao longo do seu progresso, houve um conjunto de parâmetros e 

restrições que levaram ao seu ajustamento. No entanto, é importante não esquecer que o sistema tem 

de cumprir com os requisitos definidos e apresentar as características subjacentes.  

Este subcapítulo procura determinar se as características apresentadas pelo sistema desenvolvido 

cumprem com os requisitos definidos no início do terceiro capítulo. Para a avaliação deste sistema, são 

ainda descritos os testes executados em campo e a opinião de especialistas da área.  

3.6.1. Funcionalidades 

RF1 - Configuração da operação no Exército 

RF2 - Configuração de viaturas no Exército 

Estas funcionalidades estão presentes na aplicação web no menu “missão”. Este menu contém 

três páginas para a criação, edição e término de operações, respetivamente. A página para a criação 

está complementada com as informações de todas as operações previamente criadas. A adição e 

remoção de novos utilizadores (viaturas) numa operação está contemplada na página “editar missão”. 

Esta página apresenta a informação dos utilizadores por operação, como demonstra a Figura 3.10. O 

término de operações está disponível na página “terminar missão”. Para esta funcionalidade, basta 

selecionar a operação desejada.  
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Figura 3.9 - Capturas de ecrã do submenu “criar missão” da aplicação web. 

 

Figura 3.10 - Captura de ecrã do submenu “editar missão” da aplicação web. 
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Figura 3.11 - Captura de ecrã do submenu “terminar missão” da aplicação web. 

RF3 e RF4 - Envio da localização das viaturas do Exército  

O envio das informações geográficas está materializado internamente na aplicação do tablet sem 

ter registos visíveis. Para este envio, o utilizador pode estar na presença da aplicação do tablet 

conectada à rede móvel, ao equipamento rádio ou simplesmente na presença deste último.   

Na utilização da aplicação, é necessário selecionar primeiro qual o terminal de comunicação 

desejado e ajustar alguns parâmetros do envio no menu “preferências” ou no botão com o ícone de 

engrenagem (Figura 3.12). Após este processo, a aplicação começa a enviar os seus dados 

geográficos a partir da ação de início, ativada no botão de “play”. 

RF5 e RF6 - Envio/Receção de mensagem com escalão superior  

A aplicação do tablet foi desenvolvida com esta funcionalidade articulada na subjanela à direita, 

contendo duas caixas de texto (Figura 3.12). 

A caixa superior destina-se a mostrar as mensagens trocadas entre o utilizador desta aplicação e 

o escalão superior. Cada mensagem enviada pelo operador da viatura tem uma confirmação textual na 

caixa superior. Se houver algum erro no envio da mensagem para o servidor, aparecerá também o 

correspondente texto a avisar.  

A caixa inferior consiste num editor de texto das mensagens. A partir da lista apresentada à direita 

desta, o utilizador escolhe o tipo de mensagem a enviar. Estas variam entre mensagens de texto livre 

a relatórios de emergências. Após a seleção, aparece o texto correspondente na caixa inferior. Depois 
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da edição da mensagem com as informações desejadas, basta carregar no botão “enviar”.  

 

Figura 3.12 - Captura de ecrã da interface gráfica da aplicação do tablet. 

RF7 - Envio/Receção de mensagem com escalão inferior 

Relativamente à consulta das mensagens, sempre que se recebe uma nova mensagem, a 

aplicação web apresenta um aviso luminoso com o texto correspondente. Ao carregar neste aviso ou 

no menu “relatórios”, aparecerá a página com o serviço de mensagens. Antes de se conseguirem 

observar as mensagens trocadas, o comandante deve escolher qual a operação que deseja. Assim que 

é selecionada a operação desejada, as mensagens são apresentadas nas duas tabelas. Cada tabela 

tem a informação da origem/destino, texto da mensagem e data em que foi enviada.  

O envio das mensagens está materializado no canto direito da página. Nesta caixa, aparecem 

disponíveis os utilizadores inseridos na operação com uma checkbox à esquerda. Também se encontra 

disponível uma área de texto para a edição da respetiva mensagem. Assim que tenha escrito a 

mensagem, o comandante seleciona para quais utilizadores pretende que esta seja enviada e carrega 

no botão para submeter.  
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Figura 3.13 – Captura de ecrã do menu “relatórios” da aplicação web. 

RF8 - Envio de localização/mensagens do sistema para a Friendly Force 

A partir do momento em que os dados geográficos das viaturas do Exército estão guardados na 

base de dados, o servidor atualiza a informação a ser enviada para a FF. Esta informação está 

articulada num ficheiro XML com a lista das viaturas do Exército presentes na operação em conjunto 

com a FF. Este processo acontece periodicamente no servidor antes destas mensagens serem 

enviadas para o sistema da FF. Sempre que o sistema da FF recebe este XML, é feita a conversão da 

informação FFI do XML para um objeto Java.  

RF9 - Visualização da localização das viaturas do Exército 

RF11- Visualização da localização das viaturas da Friendly Force 

Esta funcionalidade está presente em três aplicações diferentes. Na aplicação a correr nos tablets, 

na aplicação web para os comandantes e na aplicação desenvolvida para a FF.  

Num aspeto geral, todas informações das localizações das viaturas estão guardadas na base de 

dados do servidor e disponibilizadas aos seus clientes, neste caso as aplicações referidas 

anteriormente.  

A consulta da localização das viaturas no tablet está representada no visualizador GIS da 

aplicação, na Figura 3.12. No canto inferior direito da interface gráfica dessa aplicação, está disponível 

uma caixa com a lista dos utilizadores presentes na operação. Através de um clique no utilizador dessa 

lista é possível visualizar a sua posição geográfica no mapa. O mesmo acontece no caso da consulta 

das localizações das viaturas na aplicação desenvolvida para a FF (Figura 3.15). 

 Na aplicação web, as localizações das viaturas podem ser observadas através do visualizador GIS 

presente no menu “mapa”.  O comandante deve apenas escolher qual a operação ativa desejada. No 

canto direito da página, estão impressas as informações subjacentes às viaturas monitorizadas 

inseridas na operação selecionada. Ao clicar no botão “posição” abaixo das informações da viatura em 

questão, o mapa redireciona a sua posição e ampliação para mostrar onde o marcador desta viatura 
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está localizado.  

 

Figura 3.14 - Captura de ecrã do menu "mapa" da aplicação web. 

 

Figura 3.15 - Captura de ecrã da interface gráfica da aplicação desenvolvida para a FF. 

RF10 - Receção de informações da Friendly Force 

Esta característica está implementada nas classes Java “FFCommunication” do servidor e da 

aplicação da FF. Da mesma forma que foi explicado anteriormente no RF8, as posições das viaturas 

da FF são convertidas num ficheiro XML devidamente formatado. O ficheiro é enviado para o servidor, 
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que por sua vez o converte num objeto Java com as informações. A partir deste momento, o servidor 

atualiza a base de dados introduzindo as informações referentes às viaturas da FF.  

3.6.2. Desempenho 

Os requisitos de desempenho impostos incidem na eficácia do funcionamento do sistema na 

comunicação entre os seus módulos.  

A respeito da comunicação estabelecida entre a aplicação do tablet e o servidor, na ligação por 

rádio P/PRC-525 já existe um controlo automático garantido pelo serviço de GPS reporting dos 

mesmos. Isto é, o serviço de IPoA fornecido pelos rádios assegura uma ligação de rede do tipo ad hoc, 

em que os rádios dentro desta difundem os dados para os restantes segundo as suas tabelas de 

roteamento. Ou seja, os dados são enviados entre a origem e o destino, desde que estes estejam 

dentro da rede, cumprindo o limite de distância suportado pelos rádios. Com isto, o desempenho das 

comunicações desta tipologia está associado às características do protocolo da camada de transporte 

utilizado (TCP ou UDP). É sabido que, destes dois, o protocolo UDP é o que fornece ritmos binários 

superiores ao não ter controlo de fluxo e de congestionamento. O atraso de atualização das 

informações no sistema vai ser equivalente ao atraso na rede dos rádios militares. 

Relativamente à comunicação da aplicação dos tablets usando a rede 3G, o desempenho é 

dependente da cobertura de rede móvel do local da operação. Contudo, esta comunicação no sistema 

desenvolvido é suportada pela tecnologia de serviços web, neste caso o RPC. No caso do envio de 

coordenadas dos tablets para o servidor, como é um processo de monitorização que ocorre em tempo 

real, a perda de algum pacote acaba por não ser crítica. Portanto, neste caso, o protocolo da camada 

de transporte usada é UDP. Na funcionalidade de troca de mensagens com o servidor, a comunicação 

já é resguardada através do protocolo TCP. O atraso de atualização das informações geográficas para 

este caso é negligenciável, por se tratar de uma aplicação monitorização em tempo real.  

3.6.3. Segurança 

No que toca à segurança do sistema desenvolvido, a sua validação passa por assegurar os 

requisitos de segurança impostos na secção 3.1.5. 

A Figura 3.16 exibe os vários nós deste sistema e as respetivas interfaces de comunicação. Este 

esquema serve de auxílio para a avaliação dos requisitos de segurança.   

 

Figura 3.16 - Esquema da segurança entre os módulos do sistema de monitorização de forças. 
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RS1 - Informação acessível apenas por utilizadores autorizados 

RS2 - Acesso às aplicações através de login 

Na aplicação do tablet, os utilizadores precisam de se autenticar com os campos válidos para terem 

acesso à mesma. Neste processo, o utilizador pode escolher que tipo de ligação pretende: conectado 

ou desconectado ao servidor. Com a opção de ligação ao servidor, esta aplicação atualiza a informação 

com o mesmo. Ao correr de forma desconectada, todos os dados são trocados entre os tablets a 

usarem o rádio P/PRC-525. Esta última opção só está disponível aos utilizadores CU2 e CU3, que por 

sua vez só trocam informações com os rádios inseridos na mesma rede.  

 Para o utilizador CU1, a aplicação web está acessível somente após a introdução de credenciais 

válidas. 

 

Figura 3.17 - Capturas de ecrã do login na aplicação do tablet (esquerda) e na aplicação web (direita). 

RS3 - Confidencialidade da informação trocada no sistema  

Em relação à confidencialidade, o sistema está desenhado para ter canais de comunicação seguros, 

para o caso (2). Este meio é suportado pelos serviços integrados do rádio P/PRC-525 para 

comunicação segura, SECOM -V, com salto de frequências na banda VHF/UHF. A transmissão de 

dados entre o canal (1) pode ser protegida através de canais SSL/VPN (Secure Sockets Layer/Virtual 

Private Network). Uma alternativa a esta modalidade é alcançada com a utilização de criptografia de 

chave pública (assimétricas). Se alguma desta modalidade for escolhida, será necessário adaptar as 

aplicações com algumas alterações no código.  

Relativamente ao canal (3), a proteção da informação é garantida por um conjunto de procedimentos 

definidos nos STANAG’s da OTAN, tanto para segurança física, como segurança da informação nos 

meios de comunicação e sistemas de informações. A informação é categorizada por classificações de 

segurança para uma filtragem do conteúdo aos terminais específicos. Além desta medida, diferentes 

protocolos de segurança são usados pela OTAN, dependendo do tipo de cenário presente. O STANAG 

5527 não cobre a implementação destes protocolos de segurança, tendo apenas enunciado os 
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diferentes níveis de classificação de segurança, com o conteúdo permitido em cada um deles.  

RS4 - Integridade da informação do sistema 

RS5 – Disponibilidade da informação nas aplicações do sistema 

A disponibilidade da informação acerca das viaturas vai depender da disposição geográfica dos 

seus terminais de comunicação. No caso do serviço fornecido pelo rádio, a disponibilidade e a 

integridade das informações da aplicação do tablet dependem do alcance entre os rádios. A escolha 

das frequências também pode afetar negativamente a integridade das comunicações, sendo importante 

selecionar uma banda que não esteja a ser muito ocupada por outras redes de rádios, da mesma zona. 

No caso do tablet a comunicar via rede móvel, esta disponibilidade depende da cobertura de rede da 

zona em que os terminais se encontram. Para o servidor, a disponibilidade e integridade das 

informações vão ao encontro do sucesso destes casos especificados anteriormente e da comunicação 

nos canais (1), (2) e (3). 

3.6.4. Testes de Campo 

Neste subcapítulo, são abordados os aspetos referentes às formas de avaliação das funcionalidades 

apresentadas pelo sistema de monitorização de forças. 

Durante os dias 5 e 6 de junho, no terceiro Bloco de Formação Militar (BFM) da Academia Militar, 

foram executados alguns testes ao sistema. Os objetivos dos mesmos eram determinar se o sistema 

desenvolvido era uma solução simples, de fácil configuração e projetável numa situação de 

emergência.   

Para estes testes, foi requisitado o seguinte material ao Regimento de Transmissões do Porto: 

Equipamento do rádio 

• 3 rádios P/PRC-525 versão RC6 com firmware 6.0 ou superior; 

• antenas VHF, microauscultadores e adaptadores de antena para os respetivos rádios; 

• 3 baterias de lítio carregadas, 2 antenas GPS para os rádios, carregadores de baterias e cabos 

USB de dados dos rádios; 

• 2 bases fixas de testes de alimentação 220V com ligação Ethernet. 

Programação do rádio 

• 4 cabos Ethernet para montagem RJ-45; 

• programador do Fillgun com cabo USB de ligação ao PC; 

• Fillgun e missão para carregar no Fillgun (missão de configuração dos rádios). 

A primeira fase dos testes consistiu na instalação do software necessário para a configuração das 

missões no Fillgun. Este dispositivo serve de carregador de páginas de configurações do rádio P/PRC-

525 e é usado para a sua transferência. Depois da instalação do software e da configuração do Fillgun, 

os rádios estavam prontos para ser atualizados com a missão de GPS Reporting. Após as missões 

serem descarregadas pelos rádios, procedeu-se à configuração dos mesmos. Manualmente, ajustou-

se um conjunto de parâmetros do rádio, inclusive o seu endereço IP. Assim que os três rádios foram 

configurados, seguiu-se a montagem do esquema para a avaliação do sistema. Neste esquema, foi 

ligado um dos rádios ao laptop a correr a aplicação do tablet, outro ligado ao laptop a correr o programa 
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do servidor com aplicação web e o último desconectado, atuando isoladamente. Este esquema de 

montagem está representado na Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 - Esquema de montagem para a avaliação do sistema de monitorização de forças. 

A segunda fase dos testes teve por base a monitorização dos dois rádios pela aplicação web dos 

comandantes. Os dois rádios a operar como utilizadores (retângulo esquerdo), usavam as antenas 

GPS para a extração da informação geográfica e enviavam para os restantes rádios da rede. Como um 

dos rádios estava associado aos comandantes, ligado ao servidor, as informações dos relatórios de 

GPS dos utilizadores eram guardadas na base de dados e disponibilizadas aos comandantes na 

aplicação web. Todos os rádios na mesma rede equipados com microauscultador estavam aptos a 

comunicar por voz.  

Assim que a montagem ficou funcional, procedeu-se à monitorização dos rádios dos utilizadores. 

Devido à falta de recursos humanos, só houve disponibilidade de colocar um rádio em movimento.  

Para tal, um soldado a apoiar os exercícios do BFM auxiliou o deslocamento do rádio desconectado do 

laptop. Ao mesmo tempo, as suas informações geográficas estavam a ser constantemente guardadas 

na base de dados do servidor e apresentadas nas aplicações do tablet e dos comandantes. O ficheiro 

SQL com esses dados da monitorização foram guardados.  

É de salientar que os procedimentos feitos neste período foram idênticos aos praticados por 

militares responsáveis pela configuração de equipamento de transmissões, em situações de 

empenhamento.  

3.6.5. Validação e Apresentação do Sistema 

Como o trabalho desenvolvido consistiu na investigação e criação de um sistema de monitorização, 

composto por duas aplicações destinadas a militares comandantes e subordinados, a sua avaliação 

através da verificação dos requisitos por si só não é totalmente conclusiva. Em casos como este, em 

que o trabalho tem um meio de aplicabilidade inspirado em problemas reais, é importante também 

averiguar qual a opinião de pessoas especializadas na área. Para esta finalidade, foi visitado o 

Regimento de Apoio Militar de Emergência (RAME), em Abrantes (14 de setembro), e a Autoridade 

Nacional da Proteção Civil (ANPC), em Carnaxide (20 de setembro), de modo a apresentar todo o 

trabalho desenvolvido, na presença das seguintes entidades: 
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• Coronel de Artilharia do Exército, Comandante do RAME, César Reis; 

• Adjunta de Operações Nacional, do Comando Nacional de Operações de Socorro, Patrícia 

Gaspar; 

• Adjunto de Operações Nacional, do Comando Nacional de Operações de Socorro, Manuel 

Cordeiro 

• Eng. Mário Fernandes da SIRESP 

Estas apresentações foram feitas de forma a explicar qual a motivação da escolha do tema, os 

problemas existentes no Exército respetivo a este tema, o conceito e esquema da proposta de solução 

e uma demonstração prática das aplicações desenvolvidas do sistema de monitorização de forças 

desenvolvido como proposta de solução.  

Como resultado, a resposta a esta apresentação por parte do comando do RAME foi positiva no 

sentido de que todo o trabalho desenvolvido se encontra devidamente projetado com uma 

aplicabilidade indiscutível no empenhamento do Exército em operações de apoio à proteção civil.  

Por parte da ANPC, o feedback recebido da Adjunta Operacional Nacional, Patrícia Gaspar, foi 

encorajador. Na reunião, ficou claro que o sistema representa um conceito de solução de enorme 

interesse e que, embora ainda não pudesse ser implementado devido às restrições presentes no 

sistema de informação da ANPC, estava a ser pensado para um desenvolvimento futuro.  

Em ambas as reuniões, as funcionalidades RF9 (visualização da localização das viaturas do 

Exército) e RF10 (receção de informações da Friendly Force), foram vistas como relevantes e 

fundamentais para uma melhoria da capacidade de intervenção em situações de catástrofe.  

Numa segunda fase desta avaliação, foi criado e enviado um inquérito de avaliação do software 

desenvolvido, de maneira a determinar se este vai ao encontro da necessidade do pessoal 

especializado. Este inquérito, realizado com a ferramenta de edição “Google Formulários”, está dividido 

em 4 secções, onde começa por ser explicado o objetivo do inquérito com um resumo do trabalho 

desenvolvido. As próximas secções abordam um conjunto de perguntas acerca do sistema de 

monitorização desenvolvido. As perguntas variam desde escolha múltipla, até algumas mais 

específicas de resposta aberta. O inquérito foi distribuído a duas classes diferentes de utilizadores: 

• comando do RAME;  

• "operacionais" integrados nos planos de empenhamento do Exército em ações de apoio à 

proteção civil (oficial comandante de pelotão, oficial ligação com a proteção civil, sargentos e 

praças);  

As perguntas do inquérito acerca da avaliação do sistema desenvolvido estão expostas no ANEXO 

A. 

Até ao momento, obteve-se um total de 8 respostas aos inquéritos, proveniente de militares, sendo 

2 de oficiais, 2 de sargentos e 4 de praças. Destas pessoas, 7 desempenharam funções em ações de 

apoio à proteção civil nos planos LIRA e FAUNOS. A duração destes empenhamentos variou de 6 

meses (7 pessoas) a 2 anos (1 pessoa).  

Em relação à aplicação do tablet, 6 militares responderam que esta pode promover uma melhoria 

da comunicação estabelecida entre as viaturas integradas numa operação militar e o escalão superior, 

permitindo uma maior flexibilidade e coordenação das equipas de militares empenhados no terreno, 
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através do conhecimento das localizações em tempo real. Na Figura 3.19, observa-se que 6 pessoas 

para as funcionalidades (1), (2) e (3) e 4 pessoas para a (4) avaliaram estas como sendo “muito úteis” 

a “indispensáveis”. 

 

Figura 3.19 - Gráfico das respostas à avaliação das funcionalidades da aplicação do tablet. 

No que toca à aplicação web desenvolvida para os comandantes, 6 pessoas consideram que esta 

contém o fundamental para promover uma melhoria da gestão da informação proveniente das viaturas 

presentes nas operações militares. Estas respostas foram sustentadas pelas opiniões dos 

entrevistados, ao afirmarem que a aplicação se torna útil para os comandantes e oficiais de ligação, 

facilitando o controlo e gestão dos meios aplicados, através da visualização da informação geral da 

operação em tempo real.  

Relativamente à avaliação das funcionalidades desta aplicação, pelo menos 6 pessoas 

responderam para (1) e (4) e 5 pessoas para (2) e (3) como sendo “muito úteis” a “indispensáveis”. 

 

Figura 3.20 - Gráfico das respostas à avaliação das funcionalidades da aplicação web para os 

comandantes. 
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De um modo geral, os militares entrevistados responderam positivamente em relação às perguntas 

5, 6, 7 e 8, acerca da relevância na troca de informações das localizações de forças entre entidades a 

cooperar em conjunto, afirmando que este sistema poderá melhorar o controlo de forças na atualidade 

em ações de apoio à proteção civil. No entanto, mais de metade dos entrevistados (5 pessoas) 

responderam que ia depender se valia a pena o investimento para este tipo de soluções por parte do 

Exército. Para estes, o investimento só seria benéfico se estes sistemas tivessem um custo razoável, 

fossem utilizados na prática e fossem mais prioritários que outros investimentos pendentes. Os 

restantes entrevistados afirmam que deveria ser feito um investimento assim pelo facto destes tipos de 

empenhamentos serem recorrentes e envolverem várias entidades, as quais, num aspeto geral, 

possuem melhores sistemas que o Exército.  
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4. Discussão 

Na situação atual presenciada no Exército Português e na proteção civil, existe um conjunto de 

variáveis que influenciam a aplicabilidade do sistema desenvolvido. Este sistema foi projetado para 

colmatar problemas na monitorização de forças militares em ações de proteção civil, proporcionando 

aos comandantes uma superioridade de informação suportada pela interoperabilidade entre as forças 

conjuntas. Deste modo, é essencial uma análise das várias temáticas que envolvem a conceção da 

solução desenvolvida.  

Relativamente à ANPC, a integração com a rede SIRESP materializa-se como uma das variáveis 

acima referidas. A tecnologia de comunicação TETRA permite a georreferenciação dos terminais rádios 

e do envio destas informações para outros sistemas, utilizando o protocolo LIP. No entanto, a rede 

SIRESP da ANPC, por motivos contratuais, não disponibiliza os dados geográficos dos seus terminais 

para entidades externas como o Exército. Uma alternativa a esta modalidade seria a utilização de 

tablets conectados ao servidor deste sistema, pelas entidades da proteção civil a operar com o Exército. 

Dessa forma, seria possível obter as informações geográficas das viaturas da proteção civil em 

operações conjuntas com o Exército.  

A respeito do Exército, existe a possibilidade de se enviar as informações geográficas da base de 

dados do servidor para o SICCE. Como o SICCE é um conjunto de aplicações de software projetadas 

para serem operadas ao nível dos escalões de Batalhão e superiores, é uma ferramenta ideal para o 

C2 de operações de um enorme número de forças. No seu uso, este sistema precisa receber 

informações provenientes de outros subsistemas. Neste caso, o sistema de monitorização estaria 

situado num destes, enviando a informação para a rede do Exército. As informações provenientes de 

forças externas também seriam enviadas para o SICCE a partir do servidor.  

Em virtude do que foi mencionado, conclui-se que a aplicabilidade do sistema no panorama atual 

é possível. Contudo, isso não se torna proveitoso para ambas as entidades se a sua utilização não 

trouxer vantagens. Para tal, após a visita ao BFM da AM para a execução de testes ao sistema, 

observaram-se várias vantagens relativas à sua utilização.  

No que diz respeito à simplicidade do sistema, pode observar-se que o esquema de montagem 

deste é semelhante para diferentes números de utilizadores. A lógica da montagem continua a mesma, 

sendo apenas adicionados novos rádios, com ou sem ligação a um laptop a correr a aplicação do tablet.   

Além disto, o sistema é escalável na utilização de terminais tablets ligados aos rádios P/PRC-525, 

podendo aumentar-se o número de utilizadores na rede e, assim, obter um nível de processamento 

idêntico.  

Este sistema é, portanto, facilmente projetável em operações fora do território nacional. Com a 

aplicação e o servidor a correr localmente com a ligação por rádios militares, consegue pôr-se o sistema 

a atuar isoladamente sem a cobertura de uma rede fixa. 

A aplicação web acabou por se tornar numa das maiores vantagens para os comandantes 

relativamente aos sistemas atuais: a possibilidade de poder gerir operações sem ser necessário uma 

instalação e sistema operativo especifico, sendo preciso apenas um computador com acesso à internet.  

Acerca das funcionalidades das aplicações do sistema desenvolvido, o serviço de mensagens 

também se tornou uma funcionalidade relevante para os utilizadores. O facto de poder enviar-se 
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mensagens predefinidas de relatórios de situação permitiu explorar um leque de oportunidades na 

tarefa de disseminação de informações ao escalão superior. Futuros melhoramentos poderiam conter 

preenchimento automático de mensagens com informações atualizadas e envio de mensagens 

automático em situações recorrentes ou inesperadas (roubo, por exemplo). 

Finalmente, a última vantagem, como foco da dissertação, materializa-se na interoperabilidade do 

sistema com forças a operar segundo as normas OTAN para FFTS. Desta forma, o servidor pode atuar 

como um intermediário entre a força externa e outro sistema de informação do Exército português. 

Além do acordo de normalização, é possível também fornecer este sistema a forças externas, como 

está espelhado na figura abaixo. Esta representa uma possibilidade de implementação num cenário 

real, em que as viaturas de uma FF equipada por tablets a correrem a aplicação enviam a informação 

para o servidor do sistema de monitorização. O servidor localizado externamente à infraestrutura da 

ANPC recebe, formata e envia as informações das viaturas da FF em ficheiros XML FFI para a ANPC. 

As posições destas viaturas são, então, enviadas e visualizadas também pelas forças do Exército 

através da troca de XML FFI entre este servidor e o do instalado no RAME. Um processo que ocorre 

de uma forma bidirecional, permitindo que ambas as entidades partilhem uma COP. Ambas as forças 

em terreno têm acesso às posições geográficas das viaturas da outra entidade, inserida na mesma 

operação.  

Assim, forças com rádios não interoperáveis com o sistema de monitorização desenvolvido têm 

uma alternativa para a troca de informação.  

 

Figura 4.1 - Alternativa de implementação do sistema num cenário real, entre o Exército e uma 

Friendly Force. 
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5. Conclusão e Trabalho Futuro 

Toda a investigação e trabalho desenvolvidos no âmbito desta dissertação abrangem um tema com 

aspetos problemáticos presentes no dia-a-dia do Exército Português, no seu empenhamento em ações 

de apoio à proteção civil. Este problema consiste numa falta de capacidade comunicacional na troca 

de informações de forças no terreno com entidades externas, num contexto não tático. De igual modo, 

este problema dificulta a ação de comando dos líderes de ambas as forças, ao limitar a sua consciência 

situacional acerca do efetivo empenhado na operação.  

Com base nos sistemas de informação e comunicação estudados dentro e fora do Exército, foi 

projetada uma solução que implementa um conceito de sistema de monitorização de forças aplicável 

no panorama atual do Exército.  

Numa primeira instância, este sistema procura colmatar os problemas previamente levantados, ao 

cumprir com os objetivos definidos no capitulo I. O resultado deste cumprimento materializou-se numa 

ferramenta de comando e controlo a nível administrativo para os comandantes de operações 

enquadrados nesta temática. Para este sistema, foram aplicados requisitos de software com as 

implicações práticas associadas a este tipo de operações. Ou seja, foi desenvolvido um sistema 

baseado num modelo cliente-servidor, em que a aplicação cliente se encontra programada para tablets, 

utilizados pelos militares no terreno, enquanto o servidor processa toda a informação proveniente 

desses. Além disso, foi desenvolvida uma aplicação web para os comandantes militares com 

funcionalidades para a gestão de operações e visualização das forças envolvidas nestas.  

Numa segunda análise deste sistema, procurou-se estruturá-lo de forma a que fosse interoperável 

com outros sistemas de monitorização de força amigas. Esta integração foi cumprida segundo a 

normalização aplicada pela OTAN.  

Além das vantagens descritas no capítulo anterior, o objetivo da dissertação foi cumprido ao 

conseguir resolver o problema descrito no capítulo I. Apesar de esta solução não se encontrar 

inteiramente pronta para ser projetada num cenário real, sendo necessárias algumas melhorias para a 

sua estabilidade e integração na rede atual do Exército, funcionou como demonstrador das 

potencialidades e como prova de conceito. 

Em trabalhos futuros, uma possibilidade para enriquecer a aplicação web para os comandantes 

seria a implementação de um gerador de relatórios PDF com o resumo geral da operação com aspetos 

do tipo: fita temporal, unidades e efetivo empenhados, número de feridos, recursos gastos, etc. Este 

relatório seria de uma enorme utilidade para a disseminação de informação ao escalão superior 

responsável pelo comando das unidades ou até mesmo para o chefe de estado maior do Exército 

(CEME).  

Outra característica importante a aplicar seria a filtragem de informação segundo as funções dos 

utilizadores do sistema. Esta funcionalidade seria útil para a aplicação do tablet, que desta forma 

poderia conter diferentes configurações com base nas permissões do utilizador a operar o tablet. Estes 

roles poderiam ser divididos com base nas funções/postos dos utilizadores da aplicação.  

Por último, poder-se-ia ainda desenvolver a aplicação cliente para um tablet com sistema operativo 

Android, em vez de Windows. Esta mudança é justificada pelo elevado número de tablets desta 

categoria no mercado. A estrutura de implementação da aplicação seria projetada de forma idêntica, 
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mantendo uma comunicação baseada em serviços web. 
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ANEXO A 

Perguntas respetivas ao sistema de monitorização de viaturas desenvolvido: 

Q1. Relativamente à aplicação do tablet, acha que esta pode promover uma melhoria da comunicação 

estabelecida entre as viaturas integradas numa operação militar e o escalão superior? Justifique a 

sua resposta. 

Q2. Relativamente à aplicação do tablet, avalie a utilidade das seguintes funcionalidades: 

• Mapa da localização atual; 

• Mapa com localização das forças; 

• Conversão de coordenadas UTM para Lat/Lng; 

• Serviço de mensagens (envio e receção) com relatórios de emergência predefinidos; 

Q3. Considera que a aplicação web desenvolvida para os comandantes das operações contém o 

fundamental para promover uma melhoria da gestão da informação proveniente das viaturas 

presentes nas operações militares? Justifique a sua resposta. 

Q4. Relativamente à aplicação central, avalie as seguintes funcionalidades de acordo com a sua 

opinião: 

• Conversão de coordenadas UTM para Lat/Lng; 

• Ferramentas para a gestão das operações e dos terminais inseridos nesta; 

• Serviço de mensagens. Acesso a todas as mensagens enviadas pelos tablet. Envio de 

mensagens a múltiplos terminais de uma vez; 

• Mapa com localização das forças e informações básicas; 

Q5. Acha relevante a partilha o envio da localização das forças para entidades externas durantes uma 

operação? Justifique a sua resposta. 

Q6. Acha relevante a receção da localização de forças amigas (externas) durante uma operação? 

Q7. Este sistema poderá melhorar do controlo de forças na atualidade em ações de apoio à proteção 

civil? 

Q8. Recomendaria o investimento no desenvolvimento deste tipo de soluções dentro da instituição 

(Exército)? Justifique a sua resposta. 

Q9. Descreva outras funcionalidades que acha relevantes num sistema de controlo para operações 

conjuntas com a proteção civil. 

 


