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Projecto “Impacto das Novas Tecnologias nas Forças Armadas” 

1. As novas tecnologias que poderão vir a ter maior impacto na operação 
militar abrangem, entre outras, as seguintes áreas: 

- novos materiais e novos sistemas de energia, para garantir 
mobilidade, protecção e sobrevivência; 

- robótica e veículos não tripulados, essencialmente para garantir 
intrusão em segurança e minimizar efeitos da operação humana, tais 
como desgaste e atrição; 

- sensores, para melhor exploração do espectro electromagnético, com 
maior alcance e melhor resolução, optimizando as missões de vigilância 
e reconhecimento; 

- guiamento que permite maior precisão das armas e das plataformas; 

- redes de comunicações, para permitir transferência de grande volume 
de dados em tempo real, partilha de informação entre sensores e 
armas, novas configurações e processos de comando e controlo; 

- sistemas de informação com aplicações que permitam o “intelligence 
automático” e a manipulação de grandes volumes de dados; 

- inteligência artificial, que é transversal à grande generalidade das 
aplicações militares; 

- “laboratórios de guerra” para avaliação permanente do nível de 
prontidão das Forças Armadas. 

2. Face à amplidão da matéria e à disponibilidade de tempo, decidiu-se 
tratar apenas duas destas áreas, de forma muito sumária, no ano em curso: 
sensores, em particular os sensores biométricos, e inteligência artificial. 
O tratamento progressivo dos restantes temas constituirá agenda dos 
próximos programas. 

1



3. A Conferência sobre sensores biométricos teve lugar em 09 de Abril e foi 
proferida pelo Professor Doutor Bento António Brázio Correia, com uma 
longa carreira em investigação e produção industrial nesta área, fundador e 
presidente da empresa Vision-box de grande projecção internacional, com 
filiais e produtos registados e aplicados nos cinco Continentes.  

A Conferência compreendeu os aspectos teóricos básicos da tecnologia e a 
apresentação de aplicações concretas com a ajuda de meios audiovisuais. A 
identificação de pessoas resulta do facto de não existirem dois seres 
humanos exactamente iguais. Foram apresentados a título exemplificativo 
vários tipos de sensores biométricos, tais como a detecção das 
particularidades da face, da geometria da mão, impressão digital, ADN, 
padrão da palma da mão, padrão das veias da mão, padrão da iris, da 
retina. Para além destes, foram também referidos aqueles que comparam 
dados comportamentais, como por exemplo a voz, a assinatura, a forma de 
actuar sobre o teclado de um computador, a passada, entre outros. 

A biometria levanta alguns problemas no âmbito da protecção da identidade 
e da privacidade, que deverão ser resolvidos, com determinadas 
salvaguardas, tendo em conta o objectivo da segurança de pessoas e bens. 

Dum ponto de vista teórico, é de admitir a aplicação militar da biometria 
não só no âmbito da segurança, mas também no reconhecimento, usando 
várias bandas do espectro numa configuração dinâmica. 

4. A Conferência sobre Inteligência Artificial teve lugar em 20 de Maio, pelo 
Senhor Professor Arlindo Oliveira, Presidente e Professor do Instituto 
Superior Técnico, onde obteve as suas qualificações académicas, 
licenciatura e mestrado, em 1986 e 1989, respectivamente. Estudou na 
Universidade de Berkeley, na Califórnia onde obteve um doutoramento em 
1994. Foi investigador no CERN em Berkeley, na Cadence Design Systems, 
igualmente nos EUA, e no INESC, em Portugal. Continua como investigador 
e professor nas áreas de Algoritmos e Complexidade, Desenho de circuitos 
digitais, Aprendizagem Automática, Bioinformática e neuro engenharia. É 
autor de vários livros, publicados em várias línguas, e de mais de cem 
publicações. É membro da Academia Portuguesa de Engenharia, e membro 
sénior do IEEE (o Instituto Internacional para as engenharias e 
electrónicas).  

O conferencista fez uma abordagem global à disciplina de Inteligência 
Artificial, relacionando os seus desenvolvimentos com a revolução 
tecnológica a que estamos assistindo (a 4ª revolução industrial). E começou 
por afirmar que, apesar da juventude da disciplina, ela tem sido objecto de 
tratamento diferenciado ou evolutivo, mantendo o conceito básico da sua 
finalidade que é a de criar um agente virtual capaz de manifestar um 
comportamento inteligente também com expressão no campo do real, com 
base na manipulação de símbolos. O Conferencista sublinhou a importância 
de se considerarem duas vias para a programação em Inteligência Artificial: 

2



a forma sintética de modelação integrada, com hierarquia algorítmica, e a 
emulação da mente humana. No segundo caso, o da emulação, a 
informação é processada em computador da mesma forma que é 
processada pelo cérebro humano criando programas que simulem o 
comportamento eléctrico e bioquímico da rede de células neuronais 
(neurónios e sinapses).  

A Inteligência Artificial, tem uma aplicação transversal em todos os 
domínios de actividade humana, incluindo nas áreas da defesa militar.  

5. Ambas as Conferências corresponderam perfeitamente aos objectivos 
que tinham sido definidos, constituindo uma base de informação valiosa 
para trabalhos futuros da Secção. 
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