
 
 O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa tem a honra 
de convidar V. Ex.ª e sua Exma. Família a assistirem á Conferência 
“Utilização do Espaço na Perspectiva Estratégica” promovida pela 
Secção de Ciências Militares, a realizar no Auditório Adriano Moreira, 
no dia 7 de Dezembro de 2011, pelas 17h30, com o seguinte programa: 
17h30 – Introdução 
17h35 – Algumas questões de Estratégia Espacial 
  Ten.Gen.Pil.Av. António de Jesus Bispo 
18h10 – Envolvimento da Indústria Nacional em projectos espaciais
  Enga. Teresa Pires Cardoso,  
  Space Business Area  Manager, da empresa EDISOFT 
18h50 – Debate e Encerramento 
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Relatório do Projecto “Utilização do Espaço na perspectiva estratégica”- Dez11 

 

Assunto: Conferência : Utilização do Espaço na perspectiva estratégica 

1. A Conferência em epígrafe teve lugar no passado dia 7 de Dezembro com o seguinte 

programa: 

Introdução efectuada pelo Senhor Presidente da SGL, Prof. Dr. Aires de Barros 

Algumas questões de Estratégia Espacial, pelo Senhor Tenente General Piloto Aviador 

Antonio de Jesus Bispo 

Envolvimento da Indústria Nacional em projectos espaciais, pela Senhora Engenheira 

Teresa Pires Cardoso, Space Business Manager da EDISOFT 

Debate 

2. Na primeira comunicação foi efectuada uma descrição geral sobre órbitas  mais utilizadas, 

sua parametrização e manobras possíveis que os satélites artificiais são susceptíveis de 

efectuar. Enfatizou-se a questão do combustível necessário para cada uma das manobras 

possíveis e o que isto significa em termos de peso, com as implicações óbvias na viabilidade 

e nos custos do lançamento; a tendência para a miniaturização e para a construção modular 

minimizam aquelas dificuldades, sem as resolver totalmente. Foi efectuada uma referência à 

questão do “lixo espacial”, sua dimensão e formas de o reduzir, fazendo uma associação ao 

impacto que eventuais armas cinéticas poderão provocar, na medida em que os fragmentos 

resultantes da destruição de um satélite poderão provocar danos irreversíveis nos outros 

satélites em órbita, de forma indiscriminada. Descreveram-se as missões estratégicas no es-

paço, na área do reforço das capacidades das forças de superfície e aéreas, através do re-

conhecimento, do “intelligence”, da vigilância, das comunicações, da navegação, da 

previsão meteorológica; na área da aplicação da força, isto é, na utilização de armas 

baseadas no espaço contra outros meios espaciais e contra objectivos de superfície ou 

aéreos; na área do controlo do espaço, para proteger os recursos espaciais, em especial pela 

actualização permanente do mapa de situação espacial e pela disposição de meios 

defensivos; na área do apoio de missão, no que concerne aos problemas do lançamento e às 



estações de superfície de comando e controlo. Foi efectuada uma descrição das armas 

espaciais ou contra os meios espaciais, designadamente as armas cinéticas, de carga 

explosiva, e as armas de energia dirigida com particular relevância para o Laser e a chamada 

arma de micro ondas. Foi sublinhado que o ataque previlegia a forma “soft” com a utilização 

das armas de energia dirigida e acções de guerra electrónica, para interromper ou negar 

definitivamente a funcionalidade do satélite. Em termos estratégicos, o domínio do espaço 

significa a capacidade para controlar o acesso ao espaço, de protecção ou defesa dos 

satélites nacionais contra eventuais ataques garantindo liberdade de acção, e capacidade para 

impedir que o inimigo possa tirar vantagem estratégica dos recursos espaciais. Foi 

sublinhada a importância do satélite na defesa contra mísseis balísticos, tanto na detecção e 

aviso do lançamento, como na destruição do míssil logo na fase da combustão do foguetão, 

sendo que esta temática, nesta vertente particular, deverá fazer parte da Estratégia Espacial. 

Por último, foram mencionados os principais problemas para a implementação de uma 

estratégia espacial, relacionados com os custos, as dimensões das constelações, o ritmo pos-

sível dos lançamentos e a sua insuficiência para a satisfação dos objectivos ideais, e as ques-

tões que a tecnologia actual ainda não conseguiu resolver de forma definitiva.  

3. A representante da EDISOFT focou a sua apresentação na participação da empresa em 

projectos espaciais, porque ela pode constituir uma tipificação semelhante à adoptada por 

outras empresas nacionais. Os sistemas espaciais constituem uma das áreas de negócio da 

EDISOFT, sendo as outras três Defesa e Segurança, Soluções integradas de negócio, e 

Sistemas decisionais de base geográfica. A área de Sistemas Espaciais consolidou e 

desenvolveu a sua actividade com uma aposta no crescimento sustentado nas suas três 

subáreas de actuação: navegação por satélite, Ambiente e Segurança e Sistemas 

Embebidos. Na subárea Infraestrutura  da navegação por satélite leva uma experiência de 

cerca de doze anos em dois projectos europeus : o EGNOS (European Geostationary Navi-

gation Overlay Service) como elemento de coordenação técnica, nas actividades de 

programação e de teste; o GALILEO com os seguintes eixos de actuação: monitorização e 

controlo, coordenação técnica, óptica, servo drive cabinet, antenna control, simulador de 

antena de uplink e RAMS( reliability, Availability, Mantainability e Safety). Na subárea de 

aplicações participou nos seguintes desenvolvimentos: POLARIS que consiste numa 

ferramenta de simulação para ligação entre utilizadores permitindo a criação de ambientes 

reais de mapas 2D e 3D; LIAISON que consta de serviços end-to-end; SAR ( Search and 

Rescue) que consiste no desenvolvimento de interfaces com o GALILEO. 



4. Para além destas actividades nucleares da área de navegação por satélite, a EDISOFT 

continua a participar em alguns spin-offs da experiência com o projecto GALILEO, onde se 

inclui por exemplo um sistema de identificação de satélites, o estudo para a aplicação 

marítima. Na subárea de Ambiente e Segurança, e quanto a infraestruturas, a EDISOFT 

participou no desenvolvimento de sistemas operacionais, de serviços e produtos para 

aplicação em meteorologia ( satélite LAND-SAT), em emergência e segurança colectiva, a 

estação de seguimento de satélites de Santa Maria, a estação para a observação da Terra com 

base em dados dos satélites ENVISAR e RADRSAT1  

5. A EDISOFT continua a participar em Investigação e Desenvolvimento no âmbito da 

Comissão Europeia e da ESA tendo em vista o lançamento de projectos futuros. Na subárea 

de Sistemas Embebidos a EDISOFT participa no desenvolvimento de um sistema operativo 

em tempo real usado nas novas missões espaciais da ESA e no correspondente centro de 

apoio e de manutenção  

São 13 os projectos que serão lançados no âmbito de 7º Quadro Comunitário de Apoio e a 

EDISOFT está seleccionada para 10.   

Desde o seu inicio que a aposta da área de Sistemas Espaciais é suportada numa actividade 

intensa de Investigação e Desenvolvimento. Aliás, em todo o mundo, a área do espaço é 

uma área de Inovação e de tecnologia de ponta. 

É de realçar a importância da I&D na pesquisa e desenvolvimento de tecnolo-

gias/serviços/inovadores com potencial de atingir nichos de mercado e competitividade. 

A EDISOFT está presente no NEREUS (Network of European Regions using Space 

Technologies) uma rede europeia que agrega Regiões Europeias com actividades em 

Sistemas Espaciais, e na qual, o Governo Regional dos Açores, através da Secretaria 

Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos tem assumido um papel de destaque com o 

seu dinamismo e proactividade mas também tendo com isso a co-liderança do grupo de 

Ambiente e Segurança (GMES). Neste contexto, são inúmeras as actividades de I&D 

realizadas na EDISOFT e em particular na área de Sistemas Espaciais. Passando por uma 

dezena de iniciativas europeias do 5PQ e do 6PQ, na área dos Transportes, Aeronautica e 

Aeroportos bem como na área de Sistemas de Informação, mas também na área da 

metereologia por satélite e também em iniciativas da Agência Espacial Europeia 

(Observação da Terra). 

A EDISOFT tem também uma presença clara  no 7PQ, já com 10 projectos seleccionados, 5 

na área SPACE/GMES ligados à área Marítima, Emergência e GMES-África e mais 7 na 

área de Maritime Security e de gestão de crises.                                           



QUESTÕES (ELEMENTARES)  
ÁCERCA DE ESTRATÉGIA ESPACIAL 



Estratégia aeroespacial ou (só) 
Estratégia Espacial? 

• Continuidade atmosfera espaço 
• A categoria de quase espaço 
• Defesa do espaço com utilização de meios aé-

reos (entre outros) e de sistemas de comando 
e controlo aéreos 

• Alguma “afinidade” tecnológica 
• A utilização de veículos manobráveis no espa-

ço, com regresso e aterragem, prevendo-se a 
utilização de uma aeronave 



Valerá a pena discutir isto? 
• Aproximação pragmática : coordenar esforços e atribuir a 

coordenação a quem estiver melhor preparado para o fazer. 
• Caso dos EUA:  
 Designates the Secretary of the Air Force as the DoD Executi-
ve Agent for space 
The DoD Executive Agent for Space, exercising the responsibi- 
lities and authorities herein, shall develop, coordinate, and 
integrate plans and programs for space systems and the acqui- 
sition of DoD space Major Defense Acquisition Programs to 
provide operational space force capabilities to ensure the 
United States has the space power to achieve its national 
security objectives. DoD Directive 5101.2 June 2003 



Cont…… 

• The mission of the USAF is to fly, fight and win 
………. in air, space and cyberspace 
 

New mission statement, Dec 07, 2003, Secretary 
of the Air Force 



Há grandes diferenças entre o vôo de 
uma aeronave e a órbita de um 

satélite 
  

• Num satélite em órbita, a cada altitude corresponde uma velocida-
de; não necessita de potência, para se manter, depois de estar em 
órbita, qualquer que seja a massa (excepto correcções à órbita por 
factores externos). 

• As forças em equilíbrio num satélite são a gravidade e a força cen-
trífuga (criada pela velocidade angular que corresponda  ao impulso 
inicial). Na exosfera a resistência aerodinâmica é desprezível. 

• A trajectória de um satélite está sempre contida no plano da órbita 
(que pode no entanto ser alterado) 

• A aeronave usa o ar para manobrar com o movimento de superfí-
cies aerodinâmicas; no vácuo espacial isto é impossível. 

• O satélite “não volta para mudar de rumo” , necessita de potência 
para mudar de órbita e para provocar a intercepção com o alvo. 



 Órbitas  circulares e elípticas 

• Numa órbita elíptica com 63,4 º de inclinação a 
precessão do argumento do perigeu é nula, o que 
significa estabilidade. No apogeu a velocidade é 
mínima o que significa maior presença a essa 
latitude. 

• Se num dado ponto de uma órbita circular se au- 
mentar a velocidade radial, essa órbita transfor- 
ma-se numa órbita elíptica; e se no apogeu se 
voltar a aumentar a velocidade para o valor cor-
respondente a essa altitude, cria-se uma órbita 
circular com raio igual ao valor do apogeu. 



ÓRBITAS MAIS COMUNS 
• LEO (low earth orbit) 
• MEO (medium earth orbit)circular 
• MOLNIYA (altamente elíptica, HEO, com um período de 12 

horas) 
• TUNDRA ( HEO com um período de 24h) 
• GEO-SÍNCRONA (período orbital de 24 horas) 
• GEO-ESTACIONÁRIA (circular, no Equador, a uma altitude de 

36000 km) 
• SÍNCRONA com o SOL (mantém um ângulo constante em 

relação à linha de vista entre a Terra e o Sol, ao longo do 
ano – o satélite passa no mesmo sítio à mesma hora do dia) 
 



Parâmetros orbitais mais importantes  

 
• Excentricidade 
• Inclinação 
• Ângulo de elevação 
• Área de cobertura / visibilidade 
• Tempo de ausência 

 



Dados do Almanaque GNSS 
• ID 
• Semana GPS 
• Época de referência 
• Semi-eixo maior 
• Excentricidade 
• Anomalia média à época de referência 
• Argumento do perigeu 
• Inclinação (desvio) 
• Longitude do nó à época semanal 
• Deriva do nó de ascensão direita por segundo 
• Desvio do relógio do satélite em segundos 
• Coeficiente de deriva do relógio do satélite 

 



Variações na inclinação e no ângulo do 
plano da órbita com o eixo da Terra 

• Orientando o vector impulso do satélite em con-
formidade, perpendicular ao plano da órbita ou 
na intercepção desta com o Equador. 

• ∆V = 2V sen ∆Ѳ/2 para a inclinação 
• ∆V = 2V sen ∆Ѳ senῼ/2 para a rotação c/ eixo Terra 
• De 400Km para 1000Km ∆V = 0,32Km/s, de 

400Km para 36000 ∆V = 3,9Km/s 
• Variação de 30º na inclinação, no caso de um 

LEO:                                 ∆V = 4Km/s 
 



Perturbações nas trajectórias 

• Gravitacionais: não esfericidade da Terra; 
influências do Sol e da Lua 

• Não gravitacionais: pressão da radiação solar, 
resistência aerodinâmica, forças magnéticas 



Gastos em combustível com alterações 
orbitais 

• Para ∆V = 0,3Km/s, 1/10 do peso total deverá 
ser combustível 

• A alteração do plano da órbita poderá consu-
mir combustível com o peso de várias vezes o 
peso do satélite.  

• Para sair de órbita em direcção à Terra  será 
necessário cerca de ½ do peso em combustível 
para o caso de um LEO 



Perturbações nos sinais 

Propagação: 
                      - perturbação ionosférica 
                      - perturbação troposférica 
No receptor: 
                        - precisão da antena 
                        - erro no relógio 
                        - multipath 



O espaço está congestionado 

• Mais de 22000 satélites, dos quais mais de 
1100 estão activos 

• Mais de 60 países com satélites no espaço 
• 22 rampas de lançamento 
• Centenas de milhar de fragmentos em órbita, 

resultantes de colisões acidentais e intencio- 
nais 



Porquê a saturação? 

• Missões semelhantes usam órbitas semelhantes 
• Minimização do tempo em eclipse do Sol 
• Cinturas de Van Allen (2000-4000km; 13000-

25000km)    LEO:750-1500km;       MEO:10000-
12000km 

• Órbitas de acordo com zonas do globo a servir 
• Nos satélites mais baixos o sinal tem menos per-

das e menos atrasos, mas as suas órbitas são 
mais influenciadas pela resistência aerodinâmica      
……/…… 



Cont 

• A redução da altitude reduz a área de cobertu-
ra, o que implica constelações com mais satéli-
tes 

• O requisito para tempo de ausência determina 
a dimensão da constelação 

• Quanto maior o número de satélites numa 
constelação maior a complexidade da rede 



É PRECISO REDUZIR O LIXO ESPACIAL 

• Evitando fazer mais lixo (prever, impôr, auto-
destruição no fim da vida funcional, sem dei-
xar vestígios) 

• Saneamento ( tarefa ciclópica ou impossível) 
• A destruição por ataque com arma cinética ou 

carga explosiva tem efeito “boomerang” (1º 
constrangimento estratégico) 

• O LIXO É PERIGOSO ( o embate de um objecto 
de 1 Kg a 7km/s tem efeito destrutivo) 
 



Aplicação previlegiada do satélite 

  Monitoria ambiental à escala global; 
• Seguimento e previsão meteorológica; 
• Astronomia; 
• Comunicações globais, difusão e transferência de 

dados; 
• Navegação de grande precisão; posicionamento; 
• Reconhecimento de larga escala; 
• Detecção de lançamento de mísseis balísticos e  

aviso de ataque 
 



Satélites de reconhecimento 

• Fotográfico (luz visível e infravermelho)  
• 1º satélite: CORONA, KH1……..KH4B, lançado 

em 1959 
• Electrónico ( SIGINT), o primeiro (GRABII) lan-

çado em 1960 para captar pulsos radar 



Satélites de Aviso Antecipado 

• Conjunto de satélites em órbita geoestacioná-
ria para detectar lançamentos de mísseis, de 
qualquer ponto do globo; 

• Utilizado na guerra do Iraque tendo detectado 
com êxito os lançamentos dos SCUDs, e passa-
do o alarme a Israel e Arábia Saudita 

• Substituto do Missil Defense Alarm System 
que havia sido lançado em 1960 

• Sujeito a actualizações sucessivas (SBIRS) 



Missões estratégicas no espaço 

   - defender os satélites para garantir liberdade 
de acção no espaço; 
• - em caso de guerra, negar o uso do espaço ao 

inimigo, considerado como uma arena de 
combate determinante; 

• - interceptar mísseis balísticos usando meios 
interceptores baseados no espa-ço; 

• - atacar alvos à superfície ou no ar usando 
armas baseadas no espaço. 

 



Armas baseadas no espaço (SBW) 

• De energia cinética (impacte directo : ASAT, e 
contra alvos de superfície) 

• Cabeça de guerra explosiva 
• De energia dirigida: 

•  EMP 
•   Microondas 
•   Partículas 
•   LASER (contra satélites e alvos de 

superfície, ex mísseis balísticos) 

 



Utilização de armas baseadas no 
espaço  

• Atacar alvos fixos e estratégicos à superfície da 
Terra 

• Interceptar e abater mísseis balísticos (boost 
phase) 

• Defender satélites amigos 
• Inspeccionar ou atacar satélites inimigos 
 



Tipos de acções contra satélites 

• Para produzirem interrupção funcional tempo-
rária, ou negação total, incluindo destruição; 

• Interferência electrónica nos sistemas de co-
municações (jamming, spoofing); 

• Interferência nos sistemas de imagem (encan-
deamento, fusão de componentes) – LASER 

•  Interferência nos circuitos electrónicos – 
MICRO ONDAS                    …./… 
 



Cont. 

• Colisão (abate cinético) por impacte directo 
ou lançando nuvens de pequenos objectos “à 
frente do satélite” 

• Explosão (minas) 
• Explosão nuclear (EMP) 
• Destruição de “hardware” por aquecimento -

LASER 



Ataques lançados do espaço ou da 
superfície contra o satélite 

• Efeitos temporários, reversíveis ou danificação 
definitiva 

• Contra o satélite, contra a estação de superfí-
cie ou contra os “links” de comunicações 

• Frontais ou discretos 
• ASAT, energia dirigida ou de guerra electrónica 
 



Guerra electrónica 
• Jamming: envio de sinal na mesma frequência e com maior 

potência 
• Spoofing: envio de uma mensagem falsa a substituir a 

verdadeira 
• Downlink: sobre o receptor (a área afectada depende da 

potência do jammer e da intensidade do sinal (para o caso 
do GPS é da ordem dos 200Km2). Se o jammer fôr locali-
zado pode ser atacado directamente (caso Iraque,2003) 

• Uplink: atacar o emissor ou o receptor do satélite. Alta-
mente efectivo se o sinal do jammer entrar na antena do 
satélite alvo (requere direcionalidade). O jammer uplink po-
de ser colocado num mini-satélite. 



Ataque LASER aos sensores 

• Alvo em linha de vista, a menos que se usem 
espelhos (ao contrário dos interceptores físi-
cos) 

• Feixe e banda de frequência muito estreitos 
(necessita de um sistema de seguimento e 
pontaria) 

• Encandeamento, cegueira  ou fusão de com-
ponentes, consoante a potência. 



Encandeamento 

• Colocação no sensor de um feixe de luz muito 
mais brilhante do que a que provém do ambi-
ente natural 

• O ataque deve ser lançado dentro do campo 
de visão do telescópio do satélite, e pode ser 
contrariado com a manobra do telescópio 



Cegueira  

• A alta intensidade do LASER pode causar que 
o material do detector inflame ou evapore 

• O ataque deve ser lançado dentro do campo 
de visão do telescópio do satélite 

• Quase instantâneo 



Ataque micro-ondas alta potência 

• Devido à distorção atmosférica, só utilizado a 
partir de satélite 

• A radiação em micro-ondas de alta intensidade 
pode interromper os circuitos electrónicos, e a 
partir de uma dado valor provocar destruição 

• Pulso curto de elevada potência e de efeito quase 
instantâneo 

• Tecnologia madura com sistemas operacionais de 
grande potência 



Ataque contra satélites com energia 
cinética 

• Ataque directo ascendente a partir da super-
fície (interceptor com propulsor próprio; so-
mente contra satélites de órbita baixa) 

• Ataque a partir do espaço:  
 



ASAT baseado no espaço 

• Na mesma órbita e a curta distância do alvo; 
• Ligado ao alvo (ASAT parasita) (minas) 
• A grande distância na mesma órbita, exigindo 

manobra para ataque 
• Numa órbita diferente, mantendo a distância ao 

alvo até ao momento do disparo 
• Satélites “bodyguard” 
• Para ser discreto necessita de iludir a detecção e 

identificação no lançamento, nas manobras e em 
órbita, o que não é fácil 



Problemas com SBW 
• Custos elevados de lançamento (20000 dólares por cada quilo para uma 

órbita baixa) 
• Para uma resposta imediata contra um míssil balístico (3-4 minutos) ne-

cessária uma grande constelação; 
• Manutenção, actualização hw e reabastecimento complexos; 
• Eficazes para uma resposta global, se não existirem alternativas 
• Para lançar vários satélites em órbitas diferentes é mais económico usar 

vários lançadores do que apenas um  
• Os satélites de órbita baixa são vulneráveis às armas baseadas na superfí-

cie da Terra. 
• O LASER de grande potência pode destruir fisicamente o satélite se o feixe 

se mantiver no satélite durante um período de tempo razoável (sobrea-
quecimento e destruição estrutural) 

• As armas micro-ondas podem destruir os sistemas eléctricos do satélite, 
se parte da sua energia entrar no interior do sistema (front door ou back 
door). Estes ataques só são efectivos a partir do espaço. 
 



Envolvimento da 
Industria Nacional em 

Projectos Espaciais 
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ACCIONISTAS 

30 % 

OTHERS 

EDISOFT - Accionistas 

30 % 30 % 10 % 

Experiência e Inovação em Sistemas Espaciais 
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EDISOFT - Perfil 

Especialista  
no desenvolvimento de sistemas e soluções 

de Engenharia de Software  
e na oferta de serviços de Consultoria em TI,  

com um ênfase especial em 
Sistemas em Tempo Real 

Experiência de mais de 24 anos 
Qualidade e Inovação 

são os diferenciadores da Empresa 
e fonte de mais-valia sustentável 

Experiência e Inovação em Sistemas Espaciais 07-12-2011 
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EDISOFT - Principais Produtos e Serviços  

Sistemas de Comando e Controlo 
Sistemas de Interoperabilidade 

Sistemas de Combate e outro Software Operacional 
Sistemas Espaciais 

Sistemas Integradores de Informação 
Sistemas Estratégicos de Segurança Colectiva 

Sistemas Integrados de Logística 
Sistemas de Gestão de Tráfego 

Sistemas de Apoio à Decisão baseados em Informação Geográfica 

Experiência e Inovação em Sistemas Espaciais 07-12-2011 
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EDISOFT – Áreas de Negócio 

A EDISOFT está organizada em 4 Áreas de Negócio: 

 

 Sistemas Espaciais 

 Defesa e Segurança 

 Soluções Integradas de Negócio 

 Sistemas Decisionais de Base Geográfica 

Experiência e Inovação em Sistemas Espaciais 07-12-2011 
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Áreas de Actuação 

A área de Sistemas Espaciais consolidou e desenvolveu a sua actividade com uma 
aposta no crescimento sustentado nas suas três subáreas de actuação: 

 

 Navegação por Satélite 
 

 Ambiente e Segurança 
 

 Sistemas Embebidos 
 

 

Experiência e Inovação em Sistemas Espaciais 07-12-2011 
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NAVEGAÇÃO POR SATÉLITE 
 

Sistemas Espaciais 

Experiência e Inovação em Sistemas Espaciais 07-12-2011 
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Eixos de desenvolvimento 

• Infrastrutura 
– EGNOS 

• Inicio de actividades em 1998 
• Execução dos contratos acompanhando o Ciclo de Vida do Projecto e 

assegurando coordenação técnica: 
– CPF-AIV (Central Processing Facility – Assembly, Integration and Validation), 

e as actividades de teste AIV Test Manager. 

 
– GALILEO  

• Inicio de actividades em 2000 
• Continuação das actividades no âmbito da fase IOV do Programa bem 

como manutenção das actividades na fase FOC: 
• Principais eixos de actuação 

– Monitorização e Controlo 
– Coordenação Técnica (colocação) 
– Óptica, Servo drive Cabinet, Antenna Control  Unit. 
– Simulador da antena de uplink 
– RAMS (Reliability, Availability, Mantainability e Safety) 
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• Aplicações 
– Polaris 

• sob a égide da Comissão Europeia, teve como objectivo 
fornecer uma ferramenta de simulação que pretendia 
estabelecer a ligação entre os sistemas de navegação 
baseados no GALILEO e os seus utilizadores, permitindo a 
estes recrear ambientes reais através de mapas 2D e 3D. 

 
– Liaison 

• sob a égide da Comissão Europeia, teve como objectivo 
fornecer, a uma larga comunidade de trabalhadores, 
serviços end-to-end que não se encontram actualmente 
disponíveis devido à falta de coordenação entre 
comunicações móveis e tecnologias de localização, baixa 
performance das tecnologias de localização e falta de 
sinergias entre intervenientes. 

 
– Search-and-Rescue (SAR) 

• prosseguiu na execução do projecto GISAR 
(Implementation of SAR Interfaces for GALILEO). 

 

Eixos de desenvolvimento 
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Eixos de desenvolvimento – Spin-Offs 

• Monitorização e controlo 

– Spin-offs da experiência adquirida no Galileo, nomeadamente nos 
componentes de Monitorização e Controlo, nos quais a Edisoft se 
especializou: 

• ESOC/SERCO – Suporte técnico On-site ao 
responsável pelo desenvolvimento dos sistemas de back-
end das Ground Stations 
 

• SMA GS M&C – Upgrade do Sistema de Monitorização e 
Controlo da Ground Station de Santa Maria. 
  

• Satelite AIS 

– Spin-offs da experiência adquirida no Galileo/Egnos, 
nomeadamente nos sistemas baseados em constelações de 
satélites 

• Satellite AIS -  Estudo para a ESA sobre um sistema 
AIS (Automatic Identification System) baseado em 
Satélite (AIS System Study for Maritime Study) 
representando um primeiro elemento no estudo de uma 
futura constelação AIS. 
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AMBIENTE E SEGURANÇA 
Sistemas Espaciais 
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Eixos de desenvolvimento 

• Infrastruturas 
Desenho e desenvolvimento de sistemas operacionais 
para a produção e disponibilização (em offline ou NRT) de 
serviços e produtos: 
 
–  Meteorologia 

• LandSAF: Desenvolvido para o IM e EUMETSAT é um  
sistema operacional para a produção em NRT de produtos 
relacionados com Terra, interacções terra-atmosfera e 
aplicações biofísicas; Está actualmente na fase CDOP 
(Continuous Development and Operations) 

 
–Emergência e Segurança Colectiva  

• CECIS: Sistema de comunicação, notificação e alerta de 
emergências à escala Europeia para a Célula Operacional de 
Protecção Civil da Direcção Geral do Ambiente da União 
Europeia, cujo contrato plurianual finalizou em Agosto de 
2008 mas em que a EDISOFT ganhou o contrato que 
garante a continuação dos seus serviços por mais alguns 
anos 
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Eixos de desenvolvimento 

• Infrastruturas (cont.) 
– Estação de Santa Maria 
 A estação dos Açores tem duas missões principais: 

 
• Estação de seguimento 

– Inicialmente planeada como estação móvel, fruto do empenho e 
investimento do Governo Regional dos Açores, acabou por ser uma estação 
fixa. Liderando um consórcio com as empresas regionais GlobalEda e 
Segma, a EDISOFT é responsável pela manutenção e operações da estação 
na sua missão de seguimento do módulo ATV da ESA 
 

• Estação para Observação de Terra 
– A EDISOFT procedeu à aquisição, instalação, testes e certificação de 

processadores SAR para os satélites ENVISAT e RADARSAT-1 
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Eixos de desenvolvimento 

• Serviços 
Execução de serviços de valor acrescentado incluindo 
geração de produtos para os mais diversos fins nas áreas 
do ambiente e segurança: 
 

• CleanSeaNet: Serviço operacional de detecção de 
poluição por hidrocarbonetos para a EMSA através do 
processamento de imagens SAR adquiridas através da 
estação dos Açores; Responsabilidade sobre o Atlântico 
numa área compreendida entre Brest e Gibraltar; 
 

• MARISS: Serviço pré-operacional que visa a detecção de 
Navios através de imagens radar satélite com correlação 
com outros meios como sejam o AIS, VTS, VMS ou os 
recentes sistemas LRIT ou AIS por satélite; 
 

• UHI: Projecto que visa o estudo, implementação e 
demonstração de um sistema de detecção e previsão de 
Ondas de Calor/Frio em ambiente urbano conhecidas 
como causadoras de aumento de mortalidade e níveis de 
desconforto, a ter em conta no planeamento futuro das 
cidades Europeias. 
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Eixos de desenvolvimento 

• Investigação e Desenvolvimento (I&D) 
Participação em projectos de I&D da EC, ESA, entre 
outros, com objectivo de nos posicionarmos em futuros 
projectos e serviços de maior valor acrescentado: 
 

• SAFER: Este projecto tem como objectivo implementar a versão 
pré-operacional do GMES ERCS. Irá reforçar a capacidade de 
resposta da Europa a situações de calamidade: incêncios, 
inundações, terramotos, erupções vulcanicas, derrocadas, crises 
humanitárias. 

• MyOcean: Este projecto, que constitui o GMES core service na área 
marítima, tem como objectivo estabelecer a primeira capacidade 
pan-europeia integrada em Ocean Monitoring and Forecasting. 

• OASIS: Este projecto do FP6 da EC visou o desenvolvimento de 
ferramentas para a Gestão de Crises e Gestão dos Riscos. 

Desenvolvemos ainda um Standard Europeu (TSO), aprovado pelo CEN 
(organismo de standardização europeu), bem como alguns produtos 
de utilização do mesmo. Que já estamos a utilizar em diversos 
projectos europeus (ex. Mariss e CECIS), como ferramenta de 
aumento de produtividade. 
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• G-AOC é um projecto ITI (Innovation Triangle Initiative) com a ESA, 
em que participam a ANA Aeroportos de Portugal, SA, o Instituto 
Politécnico de Beja – Escola Superior de Gestão e a Edisoft – Empresa 
de Serviços e Desenvolvimento de Software, SA e apoiado pelo INAC.  

 Criação de um protótipo de implementação e actualização frequente de 
cartas geo-referenciadas de obstáculos de aeroportos, através da 
conjunção de vários tipos de fontes de dados introduzindo a inovação 
pela utilização de dados de SAR (Synthetic Aperture Radar), aos quais 
são aplicadas técnicas como a interferometria e estereometria. Este 
protótipo tem como área de teste a Ilha de São Miguel, nos Açores. 

Eixos de desenvolvimento 
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• CleanSeaNet: Serviço operacional 
de detecção de poluição por 
hidrocarbonetos para a EMSA baseado 
no processamento de imagens SAR 
adquiridas através da estação dos 
Açores; Responsabilidade sobre o 
Atlântico numa área compreendida 
entre Brest e Gibraltar. 
 

Eixos de desenvolvimento 
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• MARISS: Serviço pré-operacional que 
visa a detecção de navios através de 
imagens SAR e da correlação com outros 
tipos de dados como sejam o AIS, VTS, 
VMS ou os recentes sistemas LRIT e AIS 
por satélite; O sistema foi já testado com 
sucesso em diversas campanhas em 
águas nacionais e internacionais e em 
cooperação com a Marinha Portuguesa. 

Eixos de desenvolvimento 
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• UHI: Serviço em estudo e fase de 
implementação, que tem por objectivo a 
detecção e previsão de ondas de calor/frio em 
ambiente urbano, conhecidas como causadoras 
de aumento de mortalidade e níveis de 
desconforto nas populações. O sistema utiliza 
observações TIR (infravermelho termal) de 
satélite e integra-as com modelos 
metereológicos urbanos e medições in-situ 
provenientes de estações em Terra.  

Eixos de desenvolvimento 
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SISTEMAS EMBEBIDOS 
 

Sistemas Espaciais 
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Eixos de desenvolvimento 

• Infrastruturas 
– RTEMS CENTRE 

• RTEMS - Sistema Operativo em Tempo Real usado nas 
novas missões espaciais da ESA 

• RTEMS CENTRE - centro de suporte e manutenção da ESA 
para o RTEMS 

• http://rtemscentre.edisoft.pt 
 

• Serviços 
– RTEMS Technical Support 

• Helpdesk 
• Remote and Local Consulting 
• Development (e.g., Delta-qualification, evolutive RTEMS 

qualification, middleware qualification, …) 
• Training 

– TNC 
• estudo de “benchmarking” da ESA para as ferramentas 

usadas nos novos processadores: RTEMS; ObjectAda; 
GNATPro 
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Eixos de desenvolvimento 

• Ferramentas 
– Timeline Tool 
– RTEMS Configuration and Installation Tool 
– RTEMS Application Configuration Tool 

 

• ESA Future Product Catalog 
– Qualificação e Reutilização de Produtos 
– Software: TRL 6 

• RTEMS by Edisoft 
• First software flagship 

 
 

• Criação/Desenvolvimento de Mercado 
– Suporte às novas missões 

Technology Readiness Levels Summary  

1 Basic principles observed and reported 

2 Technology concept and/or application formulated 

3 Analytical and experimental critical function and/or characteristic 
proof-of-concept 

4 Component and/or breadboard validation in laboratory environment 

5 Component and/or breadboard validation in relevant environment 

6 System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant 
environment (ground or space) 

7 System prototype demonstration in a space environment 

8 Actual system completed and “flight qualified” through test and 
demonstration (ground or space) 

9 Actual system “flight proven” through successful mission operations 
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FPx Projects 

Edisoft participation in figures 
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FPx Projects 

Overall Success Rate from the overall proposals submitted by Edisoft 

 
 

30% 

70% 
Successful 
Proposals 
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FP7 Projects 

FP7 Space Area Projects 

 SAFER – Services and Applications For Emergency Response  

 MyOcean – Development and pre-operational validation of upgraded GMES 

Marine Core Services and capabilities  

 GARNET-E – GMES for Africa: Regional Network for Information Exchange 

and Training in Emergencies  

 DOLPHIN – Development of Pre-operational Services for Highly Innovative 

Maritime Surveillance Capabilities (negotiations phase) 

 SeaU – Multisensor Satellite Technologies for Oil Pollution Monitoring and 

Source Identification (negotiations phase) 
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FP7 Projects 

FP7 Security Area Projects 

 OPERAMAR – An InteroOPERAble Approach to the European Union 
MARitime Security Management (FP7-SEC-2007-1) 

 GLOBE – European Global Border Environment (FP7-SEC-2007-1) 
 EURACOM – EUropean Risk Assessment and COntingency planning 

Methodologies for interconnected energy networks (FP7-ICT-SEC-2007-1) 
 SeaBILLA – Sea Border Surveillance (FP7-SEC-2009-1) 
 SECUR-ED – Secured Urban Transportation - European Demonstration 

(FP7-SEC-2010-1) 
 CRiSiS – Critical Response in Security and Safety Emergencies (FP7-SEC-

2010-1) 
 A4A – Alert for All (FP7-SEC-2010-1) 

FP7 Environment Area Projects 

 EUROGEOSS – European approach to GEOSS (FP7-ENV-2008-1) 
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Conclusões  

Desde o seu inicio que a aposta da área de Sistemas Espaciais é 
suportada numa actividade intensa de Investigação e 
Desenvolvimento. Aliás, em todo o mundo, a área do espaço é uma 
área de Inovação e de tecnologia de ponta. 

É de realçar a importância da I&D na pesquisa e desenvolvimento 
de tecnologias/serviços/inovadores com potencial de atingir nichos 
de mercado e competitividade. 

Estamos presentes no NEREUS (Network of European Regions 
using Space Technologies) uma rede europeia que agrega Regiões 
Europeias com actividades em Sistemas Espaciais, e na qual, o 
Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional da 
Ciência, Tecnologia e Equipamentos tem assumido um papel de 
destaque com o seu dinamismo e proactividade mas também tendo 
com isso a co-liderança do grupo de Ambiente e Segurança 
(GMES).  
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Conclusões 

Neste contexto, são inúmeras as actividades de I&D realizadas na 
EDISOFT e em particular na área de Sistemas Espaciais. Passando 
por uma dezena de iniciativas europeias do 5PQ e do 6PQ, na área 
dos Transportes, Aeronautica e Aeroportos bem como na área de 
Sistemas de Informação, mas também na área da metereologia por 
satélite e também em iniciativas da Agência Espacial Europeia 
(Observação da Terra). 

Temos também uma presença clara  no 7PQ, já com 10 projectos 
seleccionados, 5 na área SPACE/GMES ligados à área Marítima, 
Emergência e GMES-África e mais 7 na área de Maritime Security e 
de gestão de crises. 
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Conclusões 

A nível Nacional, temos colaborações com a maioria das nossas Universidades 
de referência nacional desde Lisboa, ao Porto e aos Açores passando pela 
Beira Interior e pelo Politécnico de Beja. 

Destacamos também a presença da EDISOFT em 3 dos 4 Consórcios de I&D 
recentemente aprovados pelo MCTES: Consórcio do Espaço, Consórcio dos 
Oceanos e Consórcio dos Riscos. 

Com outra tónica, não podemos esquecer de mencionar os projectos de I&D 
propostos ao QREN entre outros o CNMVM – Centro Nacional de 
Monitorização e Vigilância Marítima.  

Em conclusão, orgulhamo-nos de que alguns dos nossos produtos/serviços 
actuais, tal como por exemplo, o nosso serviço de Detecção de Navios em 
imagem Satélite SAR, é resultado de Inovação e investigação realizadas 
internamente pela EDISOFT. 

Também não podemos deixar de expressar a importância das actividades 
Nacionais e Regionais, como é o exemplo dos Açores, para colocar Portugal 
no mapa das Regiões Europeias Inovadoras e Tecnologicamente avançadas. 
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Obrigado pela vossa atenção. 
 
 
 
 
EDISOFT, S.A. 
http://www.edisoft.pt  
Tel:  (+351) 21 2945900 
Fax: (+351) 21 2945999 
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