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Resumo 

A construção de meios para a obtenção da superioridade de informação no campo de batalha 

tem-se tornado uma das principais tarefas a desenvolver pela maioria dos exércitos atuais. O avanço 

das tecnologias tem permitido projetar ferramentas cada vez mais versáteis que permitem um melhor 

e mais facilitado Comando e Controlo nas diferentes operações. O Joint Dismounted Soldier System é 

uma ferramenta de Comando e Controlo que visa ajudar os Comandantes de pequenas unidades nas 

trocas de informação, obtenção de localização, planeamento e na ação nas diferentes operações a 

executar.  

 Nesta dissertação, foi feito um estudo para determinar quais as características que mais se 

adequam na implementação de uma ferramenta de Comando e Controlo para o Exército Português. 

Este estudo teve por base a análise dos diferentes meios que o exército tem à disposição, as normas 

que servem para permitir a interoperabilidade dos exércitos pertencentes à Aliança Atlântica, a análise 

de sistemas já existentes em outras nações e por último a realização de questionários a oficias do 

exército.  

Após a obtenção dos resultados do estudo, foi possível delinear as funções necessárias para 

o sistema e o seu esquema de montagem, resultando na construção de um software protótipo que 

permita a pequenas unidades facilitar e melhorar o Comando e Controlo dos exércitos.  
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Abstract 

The construction of means to obtain the superiority of information in the battlefield has become 

one of the main tasks to be developed by the majority of the present armies. The advancement of 

technologies has allowed the design of increasingly versatile tools that allow a better and easier 

Command and Control in the different operations. The Joint Dismounted Soldier System is a Command 

and Control tool that aims to help Commanders of small units in the exchange of information, obtaining 

location, planning and action in the different operations to execute. 

In this dissertation, a study was carried out to determine the characteristics that best fit the 

implementation of a Command and Control tool for the Portuguese Army. This study was based on the 

analysis of the different means that the army has at its disposal, the norms that serve to allow the 

interoperability of the armies belonging to the Atlantic Alliance, the analysis of systems already existing 

in other nations and, finally, by asking through questionnaires to army officers. 

After obtaining the results of the study, it was possible to delineate the necessary functions for 

the system and its assembly scheme, resulting in the construction of a prototype software that allows 

the small units to facilitate and improve the Command and Control of the armies. 
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Capítulo 1 

1. Introdução 

A contínua evolução das operações militares tem gerado uma necessidade de continua 

adaptação ao nível do Comando e Controlo, Comunicações e Computadores(C4), obrigando os 

Exércitos a executar missões em condições instáveis e não consolidadas. Para combater estes 

aspetos, as nações têm redefinido a forma como as guerras futuras serão combatidas, estando 

obrigatoriamente ligado ao uso extensivo de redes de comunicações, partilha e fusão de informação 

[1]. 

Esta filosofia tem como objetivo principal a obtenção de superioridade no Teatro de 

Operações (TO), através do aumento da quantidade, qualidade e velocidade de disseminação de 

informações a todos os escalões de uma força. Para ser possível gerir toda esta informação e 

redireciona-la para os destinatários apropriados, é necessária uma ferramenta de Comando e Controlo 

(C2) capaz de se adaptar aos diferentes cenários e necessidades de uma missão. 

Nos combates do último século, tanto a posição de combatentes, como outras informações 

táticas têm sido transmitidas através de comunicações por voz com a utilização de redes rádio para 

reportar ao seu comandante. Hoje em dia, devido ao aparecimento de rádios capazes de enviar dados 

e à utilização de aplicações informáticas, esta situação alterou-se, sendo possível enviar e receber 

posições e informações de diferentes membros de uma força. Os utilizadores operacionais têm tido 

uma crescente necessidade de obter informação geográfica, resultado das lições aprendidas, muito 

devidas ao aumento de operações de resposta a crises. Estes acontecimentos levaram à 

conceptualização da ideia da “Geographical Based Situational Awareness” (GBSA).  Este conceito é 

baseado no principio da disseminação de informações geográficas importantes o mais rápido possível 

para os utilizadores vizinhos, sem a necessidade de seguir uma estrutura de rede hierárquica [2]. 

O desenvolvimento de novas tecnologias tornou-se assim fundamental para qualquer força 

presente num TO. É neste sentido que surge a necessidade de o Exército Português desenvolver um 

sistema C2 de forma a acompanhar a evolução e de melhorar o fluxo de informação em missões, pois 

o sistema atualmente em uso no Sistema de Forças Nacional, contém alguns processos que se mantêm 

praticamente imutáveis há várias décadas [3]. 

 



 

2 

1.1 Motivação 

O elevado progresso da tecnologia, com especial ênfase na área das telecomunicações e dos 

sistemas informáticos, acoplado ao desenvolvimento de sistemas de armas cada vez mais poderosos 

e precisos, fazem com que atualmente no TO ocorram mudanças de situação e que o ritmo das 

operações seja cada vez mais elevado. A falta de informação tanto ao nível geográfico, como do estado 

da operação, em tempo real, devido aos meios que se utilizam nos TO, muitas vezes leva a que ocorra 

fratricídio ou que as missões não sejam concluídas com sucesso [4]. 

Atualmente, com a utilização dos rádios como meio de transmissão apenas de voz, origina 

que um simples relatório de situação com destino ao escalão superior tenha de ser replicado 

verbalmente desde o comandante da unidade mais baixa ao destinatário final, passando por todos os 

comandantes dos diferentes escalões entre estes, o que leva a que possam ocorrer situações como 

alteração da informação e perda da janela de tempo para atuar. A falta de conhecimento da localização 

geográfica precisa das diferentes forças em todas as ações, é um dos grandes problemas do C2 no 

TO, dificultando por vezes tanto o planeamento como a execução das diferentes missões.  

Para resolver estes problemas, os setores da Defesa procuram fazer uma pesquisa contínua 

na tentativa de otimizar o exercício do C2 no campo de batalha moderno, de modo a estarem aptos às 

diferentes adversidades que possam enfrentar [4]. Deste modo, sentiu-se a necessidade de integração 

de um sistema que permita aos comandantes dos escalões mais baixos, secção e pelotão, a rápida 

disseminação de informações entre eles, bem como a comunicação quase imediata com o escalão 

superior. Um sistema que permita a visualização em tempo real das diferentes posições amigas e do 

possível inimigo, diminuindo assim a possibilidade de fratricídio.  

Atualmente, o desenvolvimento de uma aplicação que corresponda às caraterísticas 

anteriormente descritas assume especial importância para o exército, permitindo acompanhar as 

constantes evoluções neste âmbito e ainda ter uma ferramenta que facilite o C2 em dos seus 

combatentes no TO, fazendo a ligação com o sistema já existente para escalões de maiores dimensões, 

companhia e acima, sendo neste âmbito que se insere esta dissertação.  

1.2 Objetivos 

Esta dissertação tem como principal objetivo fazer um estudo inicial do sistema de 

comunicações e das necessidades do Exército Português por forma a delinear as componentes que 

um sistema C2 para o soldado apeado necessita, conduzindo à construção de um software protótipo 

de C2, seguro, com interface gráfica e vista operacional simples e amigável, a ser utilizada no TO, que 

permita: 

1- Visualizar e localizar forças amigas,  

2- Garantir a interoperabilidade com sistemas C2 de outros ramos das Forças Armadas 
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e de países aliados. 

3- Trocar relatórios e mensagens operacionais, 

4- Auxiliar no planeamento de operações,  

5- Construir e Enviar esboços operacionais, 

6- Gerir o acesso a diferentes documentos que circulem na rede, 

Este sistema constitui uma extensão do Battle Management System (BMS) do escalão 

superior, já existente, permitindo uma rápida e eficiente troca de informação em ambos os sentidos da 

comunicação. Deste modo, é necessário que o software consiga utilizar de forma eficaz os diferentes 

meios de comunicação que o Exército tem ao seu dispor, tendo em atenção as suas diferentes 

características. 

1.3 Estrutura do Documento 

Esta dissertação encontra-se dividida em 5 capítulos: 

No Capítulo 2 faz-se a descrição da organização do Exército Português, um estudo do estado 

da arte dos meios de comunicação, descrevendo as características do equipamento e o seu uso no 

meio militar. Faz-se ainda uma descrição dos diferentes sistemas existentes de C2 para o combatente 

apeado, as suas funcionalidades e o que difere do sistema a desenvolver. 

O Capítulo 3 consiste numa descrição do sistema a desenvolver e das ferramentas a utilizar 

ao longo das diferentes etapas. Apresenta-se ainda o estado final do protótipo com as diferentes 

funções, a sua descrição e modo de implementação. 

No Capítulo 4 apresenta-se um inquérito realizado no decorrer da dissertação, os seus 

resultados e a sua análise quanto à utilidade destas.  

Por último, o Capitulo 5 contém as conclusões tiradas ao longo deste trabalho e ainda 

sugestões para realização de trabalhos futuros e melhoramentos do protótipo.  
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Capítulo 2 

2. Estado da Arte 

Ao longo deste capitulo vão ser apresentados os diferentes escalões com a respetiva 

hierarquia e as comunicações que o Exército Português possui que são relevantes para a resolução do 

problema alvo desta dissertação. Inicialmente são descritos os escalões militares com as suas 

constituições, em seguida é feita uma referência aos sistemas de comunicações militares, de modo a 

fazer uma ligação com os dois rádios a serem utilizados no desenvolvimento do protótipo, sendo em 

seguida descritas as suas características e aplicabilidade. Este capítulo contém a descrição dos 

diferentes standards que se pretendem implementar. Por último é feita a exposição e análise dos 

diferentes sistemas existentes, capazes de resolver o problema, de modo a ser possível perceber quais 

as suas dificuldades e deficiências, bem como as funcionalidades que possa ser útil adotar. 

2.1 Hierarquia do Exército Português 

O Exército Português é formado por vários escalões, cada um constituído por um determinado 

número de soldados e com diferentes funções. O escalão mais baixo é a esquadra, seguida por secção, 

que em grupo de três formam um pelotão, formando estes uma companhia, subordinada ao batalhão, 

o qual fará parte de uma brigada, Figura 2.1.1. 

 

Figura 2.1.1 - Organização convencional dos escalões do exército. 
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Para este caso de estudo apenas vamos ter em consideração as unidades táticas 

representadas na Figura 2.1.2, pois pretende-se que o sistema a desenvolver faça a ligação entre o 

escalão pelotão e companhia, sendo o escalão pelotão a unidade de maior dimensão que normalmente 

se desloca apeada. Para os escalões acima de companhia, o Exército Português já possui um sistema 

C2, com as características apropriadas a cada tipo de unidade.  

Cada escalão tem um comandante e o seu respetivo adjunto Assim, de forma geral, uma 

esquadra é constituída por 5 soldados, por sua vez uma secção contém 12, um pelotão é formado por 

38 e uma companhia por 116. Podemos ver na Figura 2.1.2 o número de subunidades que cada um 

contém. Estas organizações não se podem considerar fixas, pois vão depender da natureza da ação a 

executar. Devido às necessidades da operação, podem ser formadas forças com nomes e número de 

soldados diferentes. 

Cada comandante de secção possui um meio de comunicação com o seu comandante de 

pelotão e com as diferentes esquadras da sua secção; um comandante de pelotão possui um meio de 

comunicação para as secções que comanda e tem um subordinado com a única função de fazer a 

comunicação com o escalão acima. Ao nível da esquadra, existe contacto visual entre todos os 

soldados, sendo a passagem de informação, neste escalão, feita verbalmente ou através do envio de 

sinais gestuais. Deste modo, e para não sobrecarregar a rede de comunicações, o comandante de 

esquadra não precisa de uma ferramenta de comando e controlo. 

 

Figura 2.1.2 - Organização de uma unidade tática. 

Porém, o estado físico e anímico de cada soldado são informações importantes que os 

comandantes necessitam de ter, sendo neste ponto que entra a utilização de sensores biométricos em 

cada soldado, tais como pressão arterial e temperatura, permitindo aos comandantes perceber o estado 

Companhia

Pelotão

Secção

Esquadra

2 Esquadras 

3 Secções 

3 Pelotões 
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emocional e a condição física em que cada soldado se encontra, podendo assim ajustar as medidas 

adequadas para o cumprimento da missão. 

2.2 Sistemas de Comunicações Militares 

A comunicação é o processo de transferência de informação de um ponto para outro, sendo 

esta apenas possível através da existência de três elementos: o emissor, o canal de transferência pelo 

qual fluem as informações e o recetor, que em conjunto e funcionando de forma integrada e eficaz 

formam um sistema de comunicação [5]. Os sistemas de comunicações militares devem satisfazer 

determinados requisitos, tanto de caráter administrativo como técnico, tendo estes como objetivo 

primário permitir ao comandante exercer a sua influencia pessoal e direta no exercício do C4 e ainda 

facilitar a troca de informações aos diferentes escalões de forma rápida e eficaz [6]. Os sistemas de 

comunicações militares classificam-se em dois grupos: sistemas de comunicações estratégicos e 

sistemas de comunicações táticos. 

Os sistemas de comunicações estratégicos são planeados e implantados desde o “tempo de 

paz”, por forma a garantir a ligação entre os altos comandos militares e órgãos de soberania e, em caso 

de guerra, permitir a integração dos vários sistemas de comunicações de campanha. São sistemas 

permanentes e evolutivos em termos de meios e técnica, mas sempre com o mesmo objetivo. Os 

sistemas de comunicações táticos são planeados e implantados para apoio de uma unidade no TO por 

forma a garantir a ligação entre o comandante e os vários comandos subordinados, Figura 2.2.1, tendo 

em vista o cumprimento da missão atribuída ao comando apoiado. São sistemas em que o seu emprego 

se dá por terminado quando a missão é concluída. [4] 

 

Figura 2.2.1 - Exemplo de um sistema de Comunicações Táticos [4]. 
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Um sistema de C2 para soldados apeados encontra-se nos sistemas a implementar ao nível 

das comunicações táticas, pois a sua organização depende da natureza da missão (quantidade de 

combatentes, necessidades da operação, etc.), apesar de existirem tarefas transversais a ser aplicadas 

em diferentes operações. Cada combatente do escalão mais a baixo possui um meio de comunicação, 

que permite comunicar entre os comandantes pares e por sua vez permite a comunicação com o 

escalão imediatamente a cima. No entanto, devido á limitada capacidade de transferência de dados 

dos rádios e pelo facto de um sistema C2 ser principalmente para comandantes, este terá como escalão 

mais baixo a ser empregue a secção, permitindo assim a troca de dados fluida e apenas acessível a 

quem comanda e necessita de tomar decisões. 

O Exército Português faz parte da North Atlantic Treaty Organization (NATO), organização 

esta que, para um maior entendimento dentro das nações que a constituem, criou documentos 

chamados de Standardization Agreement (STANAG). Um STANAG é um documento escrito onde se 

encontram normas de modo a tornar comum o uso de procedimentos entre as diferentes forças 

pertencentes a uma organização, facilitando as trocas de informação entre estas [7]. Existem STANAG 

para as mais variadas situações, sendo os STANAG 4677 e 5527 os mais importantes para este tema. 

É no STANAG 4677 que estão inscritas as caraterísticas que o sistema a desenvolver, com o nome de 

Joint Dismounted Soldier (JDSS), tem de conter e é no STANAG 5527 que estão descritas as 

características que um Friendly Forces Tracking System Interoperability (FFTSI). 

Estes sistemas de comunicações utilizam principalmente os rádios como forma principal de 

comunicação, dado que apenas estes meios garantem a flexibilidade e mobilidade exigidas no apoio a 

este tipo de utilizadores móveis. Atualmente, no Exército Português, existem principalmente dois rádios 

em utilização com as características desejadas: o GRC-525 e o TWH da série 100. Apesar de ambos 

os rádios serem desenvolvidos pela mesma empresa, EID, têm diferentes caraterísticas e têm 

aplicabilidade em situações diferentes. O GRC-525 é um rádio de maior porte e mais pesado, sendo 

que o escalão mais baixo que o utiliza é o pelotão. O TWH corresponde a um rádio mais pequeno, 

podendo ser utilizado até ao nível das esquadras. 

2.3 Rádio GRC-525 

O rádio GRC-525 oferece soluções para as comunicações táticas, operando em diferentes 

bandas de frequência e cobrindo as faixas de high frequency (HF), very high frequency (VHF) e ultra-

high frequency (UHF) com aplicação em diversos cenários, através da capacidade de configuração 

através de software e/ou hardware internos. Este rádio fornece capacidade de routing e switching e, 

com acessórios adicionais, permite ter capacidade de fazer interface para redes táticas digitais e 

analógicas, bem como interface para computadores e outros terminais de dados, sendo possível 

desempenhar múltiplas tarefas com funções de rede, bem como servir de terminal móvel para sistemas 

de comando e controlo, sendo possível o seu transporte e utilização por parte de um utilizador apeado, 

ou acoplado a um veículo [8]. Possui mecanismos ao nível da segurança das comunicações através 
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do uso de cifra das mensagens e ainda de salto na frequência de modo a tornar mais difícil a interceção 

das comunicações.  

 

Figura 2.3.1 - Rádio GRC-525 e diferentes ligações [8]. 

Os modos de comunicação de dados disponíveis são: Modulação Frequência Fixa Digital 

(FSK) disponibilizando ritmos de transmissão de 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 16000 

bit/s dependendo da banda selecionada; SECOM-V com ritmos de transmissão de 600, 1200, 2400, 

4800, 9600 e 16000 bit/s; SECOM-H disponibilizando ritmos de transmissão de 600, 1200 e 2400 bit/s 

e Ortogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) com ritmos de transmissão entre 16 kbit/s e 72 

kbit/s. Este modo de comunicação permite que o sistema interrompa uma transmissão de dados através 

da ação da função Press To Talk (PTT) do microtelefone, passando a uma transmissão de voz. [8] 

O rádio tático contém um recetor Global Positioning System (GPS) interno, que permite ter a 

funcionalidade de GPS Reporting, sendo necessária a colocação de uma antena externa para o perfeito 

funcionamento deste, demonstrado na Figura 2.3.1. Esta funcionalidade de GPS Reporting fornece e 

recebe informação da localização das forças móveis que estão na rede e equipadas com esta 

funcionalidade, sendo possível enviar esta informação através dos modos SECOM-V, SECOM-H e 

OFDM. 

A ligação a dispositivos externos, tal como computadores, importante para este estudo, é feita 

através de uma porta série com interface RS232, o respetivo cabo série e o dispositivo, permitindo 

assim uma interação com aplicações que necessitem do envio de dados. 

2.4 Rádios da série TWH-100 

O rádio TWH-100 é um rádio pessoal desenvolvido para ser utilizado pelo Exercito Português. É um 

radio leve, compacto e de pequenas dimensões que opera na banda dos 2.4GHz permitindo a 

transferência de dados, até 4 utilizadores em simultâneo, através de comunicação por difusão, em que 

a velocidade de transmissão máxima é de 115.2 kbit/s. Está equipado com um sistema GPS e permite 
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cifra de dados e voz segundo a norma Advanced Encryption Standard (AES). Permite ligação com 

dispositivos externos, tal como computadores, através de uma porta série com interface RS232 ou 

porta USB [9]. 

 

Figura 2.4.1 - Rádio TWH-100 [10]. 

O TWH – 100, Figura 2.4.1, separa os serviços de GPS reporting dos serviços de dados, 

através da utilização de uma porta serie (COM2) para o serviço de GPS reporting e uma porta serie 

para serviço de dados com controlo de fluxo (COM1), podendo ambas estar ativas e a operar 

independentemente, tendo o rádio a capacidade de virtualizar estas duas portas série com o sistema 

operativo, utilizando unicamente um único cabo. 

Este dispositivo está preparado para servir de intercomunicador para combatentes apeados, 

unidades veiculares e anfíbias. Faz a gestão automática da rede onde se encontra ligado de modo a 

ser transparente e simples de operar para o utilizador. 

 

Figura 2.4.2 - Gateway 104R2 [10]. 

Devido às diferentes frequências, não é possível comunicar diretamente com o rádio GRC-

525. Deste modo, existe a gateway TWH-104R2, Figura 2.6, que contém as mesmas especificações 

do rádio e que, ligada através da porta serie RS232, permite a comunicação entre o rádio GRC-525 e 

o TWH - 100 como podemos ver no esquema da Figura 2.4.2. Este dispositivo permite ser conectado 
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fisicamente até no máximo dois equipamentos em simultâneo [9]. 

O rádio TWH-100 já contém mensagens genéricas para facilitar a troca de informações entre 

os dispositivos e o rádio. Estas mensagens são divididas em três grupos: mensagens de alerta, 

mensagens de comando e mensagens de resposta.  

As mensagens de alerta são mensagens enviadas pelo rádio com a finalidade de informar o 

dispositivo sobre aspetos relevantes como as coordenadas geográficas, quando o rádio se encontra 

com nível baixo de bateria, informação do número de rádios na rede, ligação ou saída de um rádio da 

rede. 

As mensagens de comando são utilizadas por parte do sistema para o rádio ou como resposta 

a uma mensagem de alerta ou quando se pretende sair ou juntar à rede. 

As mensagens de resposta são mensagens enviadas pelo rádio para o dispositivo como 

resposta a mensagens de comando enviadas anteriormente. 

2.5 STANAG 4677 

O STANAG 4677 é um documento não classificado que teve a sua primeira edição a 3 de 

Outubro de 2014, e que é revisto a cada três anos. Neste estão inscritas as normas e protocolos para 

o sistema de soldado apeado, tendo em vista a interoperabilidade do C4 entre as diferentes nações 

que constituem a aliança NATO.  As regras inerentes a este acordo começam por fazer referência ao 

equipamento, que deve ser leve mas robusto, seguro e estar otimizado para consumos baixos de 

energia, visto que o combatente irá transportar todo o seu equipamento.  

Figura 2.4.3 - Rede rádio com comunicação externa [10]. 
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Estas caraterísticas provocam um impacto no alcance e desempenho dos rádios, o que leva 

à necessidade de existir um tempo de comunicação curto, para assim permitir trocas de informação 

fluidas, desde alertas, envios gráficos, relatórios e outras informações incluídas no sistema, assim como 

uma maior facilidade em priorizar o envio e receção de mensagens relevantes [7]. A Figura 2.5.1 

representa os diferentes sistemas classificados por níveis de energia que um combatente apeado por 

forma possui. 

O sistema a desenvolver encontra-se nos consumidores de energia de nível 2, sistema do 

DSS, e tem de ser simples e de fácil compreensão, de modo a facilitar ao combatente a aprendizagem, 

bem como o rápido envio de mensagens por parte deste, aproximando-se o mais possível da 

comunicação em tempo real. O JDSS tem de ter a capacidade de operar com diferentes tipos de rádios, 

pois estes podem ser alterados consoante a missão ou a nação. No entanto, estes rádios têm de 

responder a especificações provenientes da NATO, tal como é o caso dos rádios em uso no Exército 

Português. O sistema tem de ter total capacidade para fornecer, receber e processar informações de 

diferentes nações desde que estejam de acordo com normas NATO [11].  

 

Figura 2.5.1 – Fontes e consumidores de energia de um soldado apeado [11]. 

As trocas de dados devem utilizar a pilha de protocolos de comunicação representada na 

Figura 2.5.2, que é baseada em User Datagram Protocol(UDP), Internet Protocol(IP), Ethernet Data 

Framing, em seguida de comunicação física entre o rádio e o dispositivo. Como o meio de envio e 

receção para outro sistema é executado através de rádios, cabe a estes fazer a cifra das mensagens, 

estando assim assegurada a confidencialidade das mensagens trocadas entre dois sistemas deste tipo.  
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Figura 2.5.2 - Esquema de camadas e comunicação do JDSS [11]. 

2.6 STANAG 5527 

Para fornecer informações geográficas entre forças amigas pertencentes à estrutura de 

comando da NATO e para aumentar o conhecimento do espaço no campo de batalha com a finalidade 

de melhorar o comando e controlo, foi elaborado o STANAG 5527. Este documento foi aceite por todas 

as nações pertencentes à NATO e é revisto uma vez por ano [12].  

O conceito de FFT prende-se com a capacidade de fornecer uma informação de posição 

desde o mais baixo escalão possível, através das diferentes nações que possam estar presentes na 

unidade, como podemos observar no esquema da Figura 2.6.1.  

 

Figura 2.6.1 - Esquema de interoperabilidade de nações diferentes [12] 

A forma como os relatórios de posição são tratados, escritos e lidos, tem de estar de acordo 
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com a norma referida, desde os elementos da mensagem e os seus respetivos tamanhos, aos graus 

de segurança que estas têm de ter.  

Segundo o STANAG, o relatório de posição tem de conter no mínimo os seguintes campos: 

• Identificador; 

• Nome do Sistema; 

• Marca de Segurança do Posicionamento; 

• Time; 

• Localização (longitude e latitude). 

Quanto ao nível de atualização de posição é referido que este deve estar de acordo com a 

velocidade que o utilizador se desloca, ou seja, quanto mais rápido se deslocar, maior deve ser a taxa 

de atualização da posição [12]. Para este caso de estudo, como estamos a tratar de um sistema 

direcionado para o combatente apeado, a taxa de atualização será a mais baixa, permitindo assim 

diminuir a quantidade de dados que a rede necessita de transmitir. 

2.7 Sistemas Similares Existentes 

 Atualmente, os sistemas C2 para o combatente apeado desenvolvidos e testados em TO são 

muito poucos e a maioria destes apresenta funcionalidades idênticas. Apesar de existirem outras 

nações a desenvolver os seus próprios sistemas, a falta de testes e informação sobre estes, não os 

torna objetos de análise para esta dissertação. Assim sendo, o Fortion SoldierC2 e o LC2EVO são os 

dois sistemas similares que já foram desenvolvidos e utilizados, dando provas da sua eficiência. 

2.7.1 Fortion SoldierC2 

O Fortion SoldierC2 da empresa Airbus Defense & Space é um software C2, para o sistema 

operativo Android, para ser usado em casos que necessitem elevada mobilidade, por exemplo 

combatentes apeados ou forças de segurança. É um sistema que permite ser usado para controlo de 

áreas dentro de conflitos, missões de patrulhamento, controlo de fronteiras, proteção de pontos 

sensíveis, etc., tendo funcionalidades tais como uma ferramenta de navegação, localização de alvos, 

chat tático e preparação da missão [13]. 

Através da utilização de normas do STANAG 4677, possibilita a interoperabilidade entre 

diferentes nações que pertençam à NATO e que tenham implementado as mesmas normas. Utiliza 

rádios militares ou civis como meio de comunicação. 

As funcionalidades que integram o Fortion SoldierC2 assemelham-se bastante com as que 

se pretendem desenvolver, sendo assim uma boa referencia como sistemas a seguir. No entanto, 

existem aspetos que não foram implementados, tais como o envio de relatórios automáticos e 

periódicos, bem como a predefinição para relatórios de situação que o próprio STANAG 4677 refere 
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como ponto de implementação obrigatória, aspetos estes que pretendem ser aplicados ao JDSS a 

desenvolver. 

 

Figura 2.7.1 - Tablet com Sistema Fortion SoldierC2 [13]. 

2.7.2 LC2EVO 

O LC2EVO é um sistema italiano que nasceu para tornar digital as funções dos postos de 

comando de um determinado exército em operação. Consiste num portal digital, baseado no conceito 

de Network Centric Warfare (NCW)1. Começou pela primeira versão em 2002 e durou até 2013. Suporta 

as mais variadas funções operacionais definidas no conceito de NCW. A arquitetura do software é 

composta por duas camadas: uma camada de serviço digital e uma camada de serviço funcional. A 

primeira camada tem em atenção as necessidades das infraestruturas operacionais, enquanto que a 

segunda fornece serviços especializados indicados pelas referencias doutrinárias tais como a manobra, 

apoio de fogos, informação e contrainformação, apoio logístico entre outros.  

Este sistema já foi testado em vários exercícios e operações que provaram a sua utilidade. 

No entanto, devido à evolução dos TO, de alguns componentes se tornarem obsoletos e à necessidade 

de outras funcionalidades, foi necessário alterar a filosofia do software passando para a segunda 

versão.  Esta nova versão tem como principal evolução uma vista operacional que recorre ao uso da 

cartografia para marcar eventos [6]. 

Apesar de ser um bom exemplo a seguir para a construção de um sistema C2, faltam alguns 

aspetos que podem tornar o LC2EVO um sistema mais útil. Em comparação ao JDSS que se pretende 

desenvolver, um aspeto importante prende-se com a utilização das normas NATO, que estas não são 

utilizadas pelo LC2EVO, assim não permite a sua utilização por parte de outras nações. O JDSS a 

                                                      

1 Visa obter a superioridade de informação de modo a aumentar o poder de combate, através do uso de redes, da 

partilha do conhecimento, aumentando a velocidade de comando, a letalidade e sobrevivência [15]  
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desenvolver vai utilizar o dispositivo para armazenar o conteúdo, permitindo um menor fluxo de trocas 

de dados, enquanto que o LC2EVO é um sistema que necessita de constante ligação de rede para ser 

atualizado, isto leva a uma maior possibilidade de sobrecarga da rede. 

 

Figura 2.7.2 - Sistema LC2EVO [6]. 



 

Capítulo 3 

3. Sistema de Comando e Controlo 
para o Soldado Apeado 

Após feito o estudo, no capitulo anterior, dos requisitos de um sistema C2, pretende-se 

construir uma ferramenta para o Exército Português, capaz de responder a esses requisitos tais como 

trocas de informação entre as diferentes unidades táticas, quer seja entre os escalões mais baixos, ou 

em comunicação ao BMS que o escalão superior possui. Esta ferramenta consiste num software 

informático, com uma interface gráfica, capaz de operar em dispositivos com o sistema operativo 

Windows, utilizando a linguagem de programação Java. Seguindo a Figura 2.5.2, a aplicação vai 

trabalhar nas camadas JDSSIEM e JDSSDM. 

Ao longo deste capítulo serão descritas as diferentes capacidades que o software irá possuir, 

o modo como cada uma destas terá de ser implementada, assim como o seu funcionamento, com o 

objetivo de criar a base teórica para a construção, numa fase final, de um software protótipo de um 

sistema C2 para o soldado apeado.  

Por último, faz-se a descrição do estado do protótipo, começando por uma breve enumeração 

das diferentes funções que o sistema tem e como estas estão interligadas. Terminando com uma 

descrição mais aprofunda das diferentes capacidades que foram desenvolvidas.  

3.1 Rede de Comunicação e Gestão de Acessos 

 O software irá ser utilizado em tablets táticos que farão uso do rádio ao qual estiver 

conectado, seja o GRC-525 ou TWH-100, para enviar e receber dados da rede. Pretende-se que o 

software seja capaz de disponibilizar a informação a difundir por todos os utilizadores ou para um 

utilizador especifico.  O TWH-100, devido à sua capacidade de comunicação por difusão torna o 

processo de envio a todos os utilizadores mais facilitado, sendo apenas necessário implementar, para 

este caso, o envio a um utilizador especifico.  

Isto não acontece com o radio GRC-525, tendo de ser replicado o envio da mensagem para 

cada utilizador que esteja na rede. Porém, o rádio GRC-525 apenas será utilizado para fazer a troca 

de dados com o escalão superior, sendo este a ponte de comunicação entre o comandante de pelotão 

com o comandante de companhia (em casos convencionais).  

O objetivo inicial é estabelecer uma rede composta pelos comandantes de cada unidade 

(pelotão e secção), em que estes farão uso de um rádio e um tablet com o sistema a ser usado, tal 
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como representado na Figura 3.1.1 a). Podemos observar um esquema desta rede através do circulo 

marcado a azul da Figura 3.1.2.  

A partir do momento que um rádio tem alcance de comunicação com um outro que esteja na 

rede, este automaticamente consegue comunicar recebendo e enviando informação, mesmo de um 

radio que não tenha comunicação direta, pois os rádios TWH-100 permitem o salto de pacotes pelos 

rádios ligados à rede. Este aspeto vai colmatar o problema de a informação ter de percorrer toda a 

hierarquia para poder chegar ao seu destino, tornando assim a difusão de mensagens um processo 

mais rápido e abrangente a todos os utilizadores.  

No caso de uma mensagem ser entregue ao destinatário errado, esta é detetada pelo sistema 

descartando a mensagem e enviando como resposta a mensagem padrão de erro do radio TWH-100 

onde é identificado o erro como utilizador errado, quando uma mensagem não é entregue ao 

destinatário, caso se trate de uma mensagem importante o sistema que enviou irá esperar pelo ACK 

do sistema que deveria receber, enviando novamente a mensagem. Caso se trate de uma mensagem 

sem necessidade de receção de ACK considera-se pouco importante por isso a sua perda não causa 

problemas de maior grau. 

 
Figura 3.1.1 – a) Dispositivos de um comandante de pelotão ou secção b) Dispositivos de um RTL. 

No entanto, para fazer a comunicação com o BMS da companhia ou com uma unidade 

exterior ao pelotão é utilizado o rádio GRC-525, possuído pelo operador de rádio, em inglês Radio 

Transmissor Light, (RTL). Para este radio conseguir fazer a comunicação com a rede do pelotão é 

utilizada a gateway 104R2, como representado na Figura 3.1.1 b). Deste modo, o RTL passa a 

conseguir comunicar com a rede pelotão como se fosse um radio TWH-100, tendo ainda a capacidade 

de fazer o envio e receção de dados para as redes exteriores, marcadas a vermelho no esquema da 

Figura 3.1.2. Como podemos observar, o RTL não fará uso do software C2 pois a sua função é fazer 

exclusivamente a comunicação com redes externas. 

A capacidade de envio para um utilizador direto leva a outro problema que se prende com a 

gestão de acessos, pois existem certas informações que são direcionadas apenas para um destinatário 
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em concreto, obrigando assim à implementação de uma gestão de acessos ao nível da aplicação. Esta 

gestão só é necessária quando se trata de uma comunicação direta com um outro interveniente e que 

não se pretenda que seja visível a outros membros. 

A implementação deste serviço na fase protótipo será feita através da utilização do código do 

recetor, como definido pelo STANAG 4677 e referido anteriormente. Em caso deste existir e ser 

entregue a uma unidade que não corresponde a esse código, pretende-se que a mensagem seja 

descartada pelo software que não lhe é correspondente. Assim, no momento da receção da mensagem, 

o primeiro campo a visualizar é o código do recetor. Após o perfeito funcionamento pretende-se 

adicionar uma segunda medida de segurança através da cifra das mensagens, podendo esta ser aberta 

apenas caso seja destinada ao utilizador em questão, para isto é necessário implementar um sistema 

de entrada no software, ponto este que não se pretende implementar nesta fase do protótipo. 

 
Figura 3.1.2 - Esquema de Rede de Comunicação do JDSS. 
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3.2 Plataforma Gráfica e de localização 

A plataforma gráfica a ser utilizada terá como base a Application Programming Interface (API) 

com o nome WorldWind (WW), que é desenvolvida pela Ames Research Center que pertence à 

National Aeronautics and Space Administration (NASA). O WW é uma coleção de componentes que 

interactivamente faz uma representação geográfica 3D. Utiliza a linguagem java podendo ser 

executada em Windows, Linux ou Mac OS [14].  

O diagrama da Figura 3.2.1 demonstra como são organizadas as interfaces da API. O globo 

apresentado nas aplicações é obtido através da junção de uma camada (layer) e da superfície esférica 

(tessellator), que o compõe. O layer é obtido dos servidores Web ou da cache do dispositivo onde 

estiver a ser executado, sendo este escolhido e manipulado através de controladores (Scene Controller 

e Frame Controlloer) contruídos na API do WW. Estes controladores são escolhidos através da 

utilização de funções específicas (Input Handler), tais como: aproximar ou afastar a vista do globo, 

rodar o globo em várias direções entre outras. 

Estas capacidades definidas no parágrafo anterior são exercidas através das aplicações 

externas que são definidas pelo utilizador. 

 

Figura 3.2.1– Diagrama das Interfaces do WorldWind [14] . 

A quantidade de informação necessária para a representação do globo e camadas do WW 

inicialmente encontra-se num servidor remoto no entanto, na primeira ligação, a API descarrega para 

uma cache local os dados necessários para o funcionamento básico. Esta cache local pode ser 

programada para o tamanho adequado às necessidades da API desenvolvida, ficando assim apta a 

trabalhar sem necessidade de acesso à internet. [14] No entanto, para esta funcionar de forma offline, 
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é necessário desativar a variável de ligação, evitando assim que a aplicação a desenvolver esteja 

constantemente a pedir o estabelecimento de uma ligação de dados. 

O WW faz uso de imagens com alta definição retiradas pela NASA, através de imagens 

obtidas por seis satélites que orbitam em redor do planeta e outras fontes abertas. Assim, para utilizar 

a API, o sistema onde esta estiver a ser executada necessita de ter instalado o Oracle Java Runtime 

Environment (JRE) 1.7.0, assim como o controlador da placa de vídeo do dispositivo atualizada. 

Na Figura 3.2.2 podemos ver a representação básica do globo que a API fornece e pretende-

se que esta seja a base para o protótipo a desenvolver. Nesta, estarão visíveis os diferentes botões 

que vão permitir manipular a visualização do globo, desde aproximar e afastar, rodar em qualquer 

direção, acesso a menu e ainda dar informação sobre a altitude e posição que se encontra determinado 

ponto selecionado. No acesso ao menu pretende-se ser possível aceder às mensagens enviadas e 

recebidas, construir ou ler relatórios e sobrepor ou criar esboços. 

De referir que esta API já contem uma base de dados com simbologia tática militar segundo 

a norma MIL-STD-2525C, uma norma utilizada pela NATO, permitindo assim a integração destes 

símbolos com o grafismo de esboços, sendo uma ferramenta útil para o comando e transmissão de 

informações. 

 

Figura 3.2.2 – Exemplo da plataforma Gráfica WorldWind [14]. 

Foi utilizado o programa Eclipse Java Neon durante a construção do protótipo, por ser 

direcionado para a linguagem java. Como complemento para a construção da Graphical User Interface 

(GUI) foi utilizado o WindowBuilder que se trata de uma extensão que pode ser adicionada ao programa 

Eclipse facilitando a construção de ambientes gráficos. 
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3.3 Constituição das Mensagens e Relatórios 

Tal como abordado anteriormente, as mensagens e relatórios táticos serão implementados 

segundo as normas estabelecidas pelo STANAG 4677. As mensagens trocadas estão dividas por 

categorias, podendo ser mensagens táticas, utilitárias ou de extensão, em que o corpo destas é 

diferente de mensagem para mensagem. O cabeçalho da mensagem tem de conter os seguintes 

campos: 

• identificador da mensagem,  

• data e o tempo de envio,  

• identificador do sistema que envia,  

• código da nação que envia,  

• identificador do recetor, 

• indentificador de resposta 

• pedido de Acknowledgement (ACK) do recetor.  

Como descrito na Figura 3.3.1, o identificador da mensagem pretende ser um número único 

de identificação, gerado pelo sistema que permita identificar a mensagem dentro da rede, a data e o 

tempo de envio tem de estar no formato yyyyMMddHHmmss, que corresponde quatro dígitos para o 

ano, dois para o mês, dois para o dia, dois para hora, dois para minutos e dois para segundos.  

De referir que caso o identificador do recetor não seja identificado, a mensagem é enviada 

para todos os sistemas ligados à rede e, o pedido de ACK do recetor, apenas é preenchido quando se 

tratar de uma mensagem que necessite de confirmação de receção, mensagens estas que se 

encontram identificadas na Tabela 3.3.1, que por sua vez esta resposta no campo do identificador de 

resposta tem de conter o identificador da mensagem a que responde. 
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Figura 3.3.1 – Designação dos campos dos cabeçalhos das mensagens (STANAG 4677).  

Estes campos são preenchidos ao nível da camada aplicacional, passando depois pelas 

camadas seguintes. No entanto, alguns cabeçalhos são preenchidos consoante o tipo de mensagem 

que se pretende enviar. O software vai permitir o envio e receção das seguintes mensagens e relatórios: 

• Relatório de presença, 

• Mensagem de identificação, 

• Relatório de evacuação, pedido e resposta (EVAC), 

• Mensagem de informação geral 

• Relatório de ataque Nuclear Biológico e Químico (NBC), 

• Relatório de contacto, 

• Mensagem de coordenação, 

• Envio de esboço, 

• Mensagem de confirmação de receção. 

Cada relatório tem diferentes características e o seu conteúdo varia completamente 

consoante o tipo de mensagem enviada. Os cabeçalhos de cada tipo de mensagens estão 

especificados na Tabela 3.3.1: 
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Tabela 3.3.1 - Definição dos Elementos do Cabeçalho (STANAG 4677)) 

Tipo da Mensagem 
Nº de Endereços 

de Envio 

Confirmação de 

Receção 

Necessidade de 

Resposta 

Relatório de Presença Todos Não permitido Não permitido 

Mensagem de Identificação Todos Não permitido Não permitido 

Relatório de Evacuação (pedido) Um 
Notificar quando 

recebido 
Obrigatório 

Relatório de Evacuação 

(resposta) 
Um Não permitido Não permitido 

Mensagem de Informação Geral Um ou Todos Opcional Opcional 

Relatório de ataque Nuclear 

Biológico e Químico (NBC) 
Todos 

Notificar quando 

recebido 
Não permitido 

Relatório de Contacto Todos Não permitido Não permitido 

Mensagem de Coordenação Um ou todos Não permitido Não permitido 

Envio de Esboço Um ou todos Não permitido Não permitido 

Mensagem de Confirmação de 

Receção 
Um ou todos Não permitido Obrigatório 

O corpo de cada mensagem varia consoante o seu tipo. Começando pelo relatório de 

presença, este tem de conter a informação do tipo de unidade e a sua localização através de 

coordenadas de latitude e longitude, sendo possível ainda enviar outras informações como a altitude a 

que se encontra, o angulo de visão e a velocidade para o caso de se encontrar em deslocamento. 

Devido à capacidade gráfica, quando o software recebe este tipo de informação irá mostrar a sua 

localização no mapa. Este relatório é gerado de forma automática pelos rádios sendo a sua taxa de 

envio variável consoante o deslocamento que a unidade execute. 

A mensagem de identificação é utilizada quando uma força amiga se junta à rede, sendo 

enviada automaticamente, contém informações como o tipo de unidade, o posto ou função do novo 

elemento e o material que este tem consigo. 

O relatório de contacto deve fornecer informações como o tipo de evento, desde avistamento 

de uma força do inimigo, (em que esta tem de ser identificada com o número de homens visto), o seu 

armamento e posição. Em casos como o rebentamento de um engenho explosivo improvisado (IED), 

ou o aparecimento de um obstáculo artificial, não necessita de ser enviada outra informação adicional.  
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O envio dos esboços será sobre o formato vetorial indicando apenas o tipo grafismo e depois 

o tamanho deste através das coordenadas de inicio e fim e interação com escala. 

As mensagens gerais têm de conter apenas um campo com o assunto da mensagem e outro 

com o corpo da mensagem. 

O relatório de evacuação é utilizado quando existe a necessidade de apoio médico e este não 

possa ser dado no local, podendo ser pedido para um ou mais combatentes. O corpo da mensagem 

contém a localização, o numero de baixas, e um espaço para colocar informação que se considere 

importante para o escalão superior. Caso se trate de uma resposta a um relatório de evacuação, este 

deve apenas conter a aprovação ou não da evacuação, sem comentários extra. 

Nesta primeira fase de protótipo os relatórios prioritários a ser construídos são o relatório de 

presença, NBC, evacuação e o envio de esboços.  

3.4 Funcionalidades do Protótipo Desenvolvido 

O protótipo inicia-se com a verificação da ligação, através de porta serie, do rádio ao 

dispositivo, onde está a ser executado o sistema (computador ou tablet). Após concretizar esta ligação 

com sucesso, é feito o pedido de login em que o utilizador insere o seu número de identificação (número 

mecanográfico), sendo este único para cada utilizador. Este número é composto por 8 dígitos, e só 

após a correta introdução deste é que o protótipo permite avançar. Neste momento o sistema não 

contém nenhum mecanismo de segurança nem se encontra bloqueado para certas entidades, 

permitindo assim a qualquer soldado com o respetivo número mecanográfico correto efetuar o login no 

sistema, tal como representado na Figura 3.4.1. 

 

Figura 3.4.1 - Representação de Login. 

Após efetuar o login com sucesso, é feita a primeira comunicação pela porta série onde o 

rádio está ligado com o software, permitindo saber se a comunicação é feita com um rádio GRC-525 

ou com o TWH-100, recebendo em seguida por parte do rádio o primeiro relatório de presença com a 

localização do rádio. Paralelamente é iniciada interface gráfica, como representado na Figura 3.4.2, 

onde é possível observar a visualização do globo terrestre e de vários comandos para manipulação da 

superfície, dos quais se destacam o zoom in e zoom out e rodar nas diferentes direções. Nesta altura 

é aberta também uma janela utilizada como menu, onde se encontram as diferentes funções que o 

sistema contém, descrito no subcapítulo 3.4.2. 

Estas funções estão divididas em quatro grupos: Mensagens, Relatórios, Soldados e 

Esboços. No separador Mensagens é possível enviar uma mensagem para a rede ou consultar as 
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mensagens recebidas e enviadas, pois estas são guardadas na memória do dispositivo em que o 

software está a ser executado. No separador Relatórios, à semelhança das mensagens, é possível ver 

todos os relatórios recebidos ou enviados anteriormente, e ainda escolher um tipo de relatório 

especifico (NBQ, EVAC…) a ser enviado. No caso dos Esboços só foi implementada a capacidade de 

ler esboços através da receção de imagens que são guardadas no sistema, que podem ser abertas 

pelo utilizador. 

O separador Soldados serve de porta para implementações futuras relacionadas com a 

biometria, permitindo a cada comandante ter acesso a informações sobre os seus homens. A este nível 

não foi implementado nenhum sistema, apenas está aberta a porta de comunicação Bluetooth, 

permitindo mais tarde fazer a ligação com outro tipo de dispositivos em paralelo com a ligação radio. 

 

Figura 3.4.2 – Representação gráfica do protótipo. 

A Figura 3.4.3 representa o fluxograma de execução do software, que como podemos verificar 

vai de encontro aos pontos que foram descritos ao longo deste Capítulo. 
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Figura 3.4.3 - Fluxograma de execução do software. 

3.4.1 Comunicação GPS 

Devido a existir um formato de mensagem diferente entre o rádio TWH-100 e o rádio GRC-

525 ao nível das mensagens GPS, estas são tratadas de modo diferente consoante o rádio que estiver 

a ser operado. 

No caso de se tratar do rádio TWH-100, este tem integrado um sistema de relatório de 

presença, como descrito no Capitulo 2.5. Deste modo as posições são obtidas através do relatório de 

presença, composto por três campos: “msg” que corresponde ao tipo de relatório recebido neste caso 

(“agps” código de identificação de um relatório de presença), “sn” que corresponde ao número de 

identificação do rádio, (número este que é associado quando o utilizador faz o login) e por último, o 

campo “info” que contém as coordenadas GPS no formato Global Positioning System Fix 

Data(GPGGA). 

Este relatório é pedido pelo sistema, a cada vinte segundos, ao rádio acoplado e caso exista 

uma alteração da sua posição é enviado o relatório de presença para toda a rede, com a informação 

das novas coordenadas e o identificador dessa mesma unidade. 

No caso de se tratar do rádio GRC-525 o sistema faz um pedido de posição ao rádio através 

da mensagem de código, obtendo a resposta com a sua posição este pedido é feito a cada vinte 

segundos, tal como no rádio TWH-100. O processo, em caso da posição ser diferente da anterior, é 

igual ao já descrito para o rádio TWH-100, enviando as novas coordenadas no mesmo formato para 
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toda a rede. 

As posições das diferentes unidades são representadas, como podemos ver na Figura 3.4.2, 

por círculos brancos, em que, dependendo do nível de ampliação da representação, pode ou não ser 

possivel identificar a quantidade de unidades que se encontram naquele local. 

3.4.2 Menu 

A Caixa de Menu foi construída tendo por base a ferramenta WindowBuilder, sendo esta 

direcionada para a construção de janelas do sistema operativo Windows. Como podemos ver pela 

Figura 3.4.4, a barra de menu contém quatro diferentes seleções, permitindo escolher as diferentes 

tarefas, sendo o espaço livre no resto da janela para expor os documentos escolhidos pelo utilizador. 

Após selecionar um documento, este é aberto exteriormente com o respetivo programa de texto ou de 

imagem, caso se trate de um esboço. 

 

Figura 3.4.4 – Menu com representação dos relatórios guardados no sistema. 

3.4.3 Relatórios 

Como descrito anteriormente, o separador dos relatórios permite consultar relatórios enviados 

e recebidos ou construir um novo. Para a consulta dos relatórios, o software faz uma pesquisa na sua 

pasta principal, por todos os ficheiros de texto que iniciem por “r.”, tendo em seguida o nome do tipo de 

relatório a hora e os minutos em este foi criado, para facilitar a escolha do ficheiro, como podemos 

verificar pela Figura 3.4.4. 

Cada relatório é composto por um cabeçalho, em que cada campo ocupa uma linha diferente, 

sendo a ordem a que podemos encontrar na Figura 3.3.1, utilizando o espaço em branco quando não 

existe informação especifica a colocar. Este cabeçalho é gerado automaticamente, dependendo das 

regras enumeradas no capitulo 3.3, estando a última linha associada à necessidade de ACK, sendo o 
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número zero para informar que não necessita de ACK e o número um para representar a necessidade 

deste.  

 

Figura 3.4.5 – Cabeçalho de um relatório NBQ. 

Quanto ao conteúdo de cada relatório, este varia consoante o tipo de ocorrência a reportar. 

Deste modo, quando escolhido o tipo de relatório, o espaço por baixo das abas de menu transforma-

se numa caixa de texto, permitindo ao utilizador escrever as informações que pretende enviar, sendo 

estas em seguida guardadas no documento respetivo. 

 

Figura 3.4.6 - Exemplo do conteúdo de um relatótio NBQ. 
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Capítulo 4 

4. Análise de resultados 

Este capitulo inicia-se com a descrição de um inquérito feito a oficiais do exército, com a 

finalidade de confirmar a utilidade que o software pode ter para o Exército Português. São em seguida 

apresentados os resultados deste inquérito, que se baseiam na utilização do protótipo implementado, 

por parte dos inquiridos. 

4.1 Inquérito 

Foi construído um inquérito com recurso à plataforma da Google para construção de 

formulários, que se pode consultar no Anexo. Este inquérito era direcionado a oficiais subalternos do 

Exército, das diferentes armas e serviços, que já participaram em exercícios militares e/ou missões, 

com o intuito de validar as ferramentas e funções definidas inicialmente para o sistema C2 e ainda 

averiguar a necessidade de novas caraterísticas e funcionalidades de modo a completar o sistema e 

as ferramentas a serem utilizadas neste. 

A escolha de inquirir apenas oficiais subalternos prende-se com o facto de se pretender 

desenvolver um sistema para unidades apeadas, sendo estas por norma até ao escalão pelotão, que 

é comandado por um oficial subalterno, sendo este que atualmente está em contacto com as 

necessidades de primeira ordem no campo de batalha. 

Os inquiridos foram convidados por e-mail e responderam digitalmente, sendo a receção e o 

tratamento dos dados executado com recurso à própria plataforma da Google. 

Após serem obtidas 38 respostas ao inquérito, por parte de oficiais subalternos (15 Tenentes 

e 23 Alferes) das diferentes armas e serviços do Exército Português (ver Figura 4.1.1), foram analisadas 

as diferentes questões. 
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Figura 4.1.1 – Gráfico de colunas com as diferentes armas e serviços de resposta ao inquérito. 

A média de exercícios participados foi de 11 por oficial, sendo que em missões em território 

estrangeiro apenas 5 oficiais no conjunto dos 38 oficiais. Verificamos que os oficiais que responderam 

ao inquérito já possuem experiência e conhecimento na preparação e treino para o campo de batalha. 

Deste modo, as suas respostas vão-nos permitir obter os dados mais precisos sobre as necessidades 

neste tipo de situações.  

Apenas 11 dos inquiridos já obtiveram contacto com um BMS, sendo 9 de escalão batalhão 

e 2 de escalão companhia. Trata-se de um número bastante baixo, 28,9% da amostra, o que demonstra 

a fraca utilização de novas tecnologias em exercícios militares. No entanto, devido a esta baixa 

utilização, as respostas ao questionário não serão influenciadas por experiencias obtidas com o uso de 

sistemas já contruídos. 

Todas as respostas foram afirmativas quanto à necessidade de utilização de um BMS para 

escalões pelotão ou inferiores, sendo que a maioria admitia que o escalão mais apropriado para o efeito 

será o escalão esquadra, como podemos verificar pelo gráfico da Figura 4.1.2. Com estas respostas 

podemos perceber que os oficiais concordam com a utilização de um sistema C2 apenas por parte dos 

comandantes e não transcendente a estes. 

 

Figura 4.1.2– Gráfico circular com a percentagem referente à escolha de cada escalão para o BMS. 
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Quanto às principais características que um BMS deve conter, podemos classificar as 

respostas em 3 grupos. O primeiro grupo, com as respostas menos cotadas, em que podemos 

considerar essas características como não relevantes para implementar no sistema, o segundo grupo 

com as características que podemos considerar importantes contendo uma quantidade de escolha 

superior a vinte respostas e um terceiro grupo com as características fulcrais a conter num sistema C2, 

com nível de resposta superior a 35.  

Observando a Figura 4.1.3 incluímos GPS tracking e troca de relatórios táticos no terceiro 

grupo, troca de esboços e ser user friendly no segundo grupo e, por último, troca de mensagens entre 

unidades, sensores de armamento e sensores biométricos no primeiro grupo. 

Deste modo, podemos considerar GPS tracking e a troca de relatórios táticos como as 

primeiras funcionalidades a implementar, seguinda pela troca de esboços. Sensores biométricos e de 

armamento, tal como troca de mensagens, são funcionalidades que não serão implementadas nesta 

fase, no entanto, são funcionalidades que podem vir a fazer parte de um desenvolvimento posterior. 

 

Figura 4.1.3 – Gráfico de barras referente às caracteristicas para um BMS. 

Por último, foi analisada a questão sobre o tipo de visualização geográfica a conter, obtendo 

uma resposta unânime, com 28 oficiais a afirmar que é mais proveitosa a utilização de cartas militares 

e serviços geo-espaciais em simultâneo, figura 4.1.4. 

Nesta fase de construção do protótipo pretende-se apenas implementar a utilização de 

serviços geo-espaciais através da utilização da API do WW, deixando a implementação da visualização 

com recurso a cartas militares para trabalhos futuros. 
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Figura 4.1.4 – Gráfico circular referente ao estilo de sistema geográfico a utilizar. 

Por ultimo, foi permitido aos inquiridos contactar com o protótipo, que apesar de ainda se 

encontrar em fase de construção, serviu para perceber o estado e a utilidade que este já possui. A 

parte do inquérito relativa ao contato com o protótipo era composta por sete questões, em que as 

possibilidades de resposta eram: “discordo totalmente”, “discordo”, “sem opinião”, “concordo” e por 

último, “concordo totalmente”. 

A primeira questão era referente à facilidade de operação do sistema, obtendo a resposta 

“concordo” um total de setenta por cento das escolhas. Em seguida era questionado acerca do aspeto 

em relação à integração das necessidades de utilização, havendo, como na resposta anterior, uma 

supremacia da escolha “concordo”. Quanto à falta de funções essenciais ao sistema, a resposta foi 

“concordo totalmente” - tal é justificado devido há falta de implementação de funções que o sistema 

deveria conter. Nenhum inquirido necessitou de ajuda técnica para operar, o que demonstra a sua 

simplicidade, havendo sessenta e dois por cento de inquiridos que utilizariam este protótipo nas suas 

missões. A nível da estruturação da geo-localização, houve uma resposta positiva com oitenta e cinco 

por cento dos inquiridos a concordarem. Por ultimo, sobre a construção de esboços táticos, como esta 

função não está implementada, obteve-se uma resposta de cem por cento “sem opinião”. 
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Capítulo 5 

5. Conclusões 

Esta dissertação de mestrado teve dois objetivos principais: fazer o estudo inicial das 

necessidades do Exército Português para a construção de um sistema de Comando e Controlo para 

unidades apeadas e, após este estudo, construir um software protótipo capaz de servir como base 

orientadora para um sistema C2. 

Para fazer o levantamento das necessidades, foram estudados os diferentes escalões que o 

exército possui e os rádios que atualmente tem à disposição para os seus combatentes. Em seguida, 

obtiveram-se as informações a nível NATO já existentes para o JDSS, terminando com o estudo de 

alguns sistemas que já se encontram em utilização em exércitos de outras nações. Para aferir acerca 

da utilidade funcional do protótipo desenvolvido, foi feito um inquérito que permitiu saber as 

necessidades dos comandantes de baixos escalões e assim, confirmar as capacidades e adicionar 

outras que não tivessem sido mencionadas anteriormente.  

Terminado o estudo, foi possível perceber que o Exército Português ainda se encontra numa 

fase embrionária para a construção de um sistema C2, devido há falta de estudos capazes de descrever 

as necessidades do exército e pela falta de formação e conhecimento dos combatentes sobre os 

diferentes sistemas informatizados que atualmente o exército possui. Assim, esta dissertação constitui 

o primeiro levantamento de características e capacidades para um sistema C2 que se associa aos 

meios que o Exército Português possui. 

Após recolhida a base teórica do sistema, seguiu-se a construção do software protótipo. 

Iniciou-se pela construção das características principais, fazer a troca de alguns relatórios táticos, 

mensagens e demonstrar a geo-localização das unidades num sistema gráfico. Estas funções foram 

implementadas e estão operacionais, no entanto é necessário existir um melhoramento, tornando as 

comunicações mais eficientes e seguras. Ficaram por implementar funções como construção de 

esboços, segurança a nível do acesso a mensagens e inclusive de acesso à aplicação. 

No final da dissertação, apesar das funções referidas anteriormente já estarem construídas, 

não se pode considerar o software como um sistema a ser utilizado nos diferentes exercícios do exército 

por se encontrar num estado inicial e ainda existir bastantes falhas. No entanto, pode servir como 

primeiro guia para um tipo de sistema que no futuro vai ocupar um grande espaço no Comando e 

Controlo dos exércitos mais desenvolvidos, fazendo parte do caminho para obter as Forças Armadas 

cada vez mais informatizadas e eficazes.   
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5.1 Trabalho futuro 

Como foi dito anteriormente nem todos os objetivos foram concretizados na sua plenitude, 

existindo algumas funções por implementar. Deste modo, é importante construir todas as funções que 

foram inicialmente referidas e ainda implementar mecanismos que permitam aos comandantes receber 

mais informações sobre os seus subordinados. Posto isto é importante estudar e implementar: 

• Construção de um sistema de segurança para fazer o início de sessão no sistema. 

Por questões de segurança, em caso de o inimigo conseguir capturar um dos terminais do 

sistema, a utilização de um gestor de acesso seguro vai permitir impedir ou retardar o acesso 

deste a informação partilhada. 

• Construção de esboços. 

Uma das ferramentas que não foi implementada no protótipo inicial, mas de nível bastante 

importante para as diferentes missões que o exército possui. 

• Constituição de todos os relatórios do Exército Português. 

Existem relatórios que não foram tidos em consideração no desenvolvimento deste trabalho 

por não constarem na lista dos mais importante da NATO, no entanto, a implementação de 

todos os relatórios que o exército possui pode tornar o sistema uma mais valia facilitando o 

processamento das operações. 

• Utilização de meios biométricos 

Não se pretende que um sistema de comando e controlo seja utilizado por todos os 

combatentes de uma unidade, no entanto o comando necessita de obter informações sobre 

o estado dos seus soldados, tais como: batimento cardíaco, temperatura, etc. Para tal, 

existem sensores que, em contacto com o corpo humano e utilizando a comunicação 

Bluetooth, permitem ao sistema recolher este tipo de informação. 
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Anexo 

Inquérito realizado 
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