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“Queira fazer o obséquio de me mandar dizer se 
ahi em Lisboa está a chover”

Há 100 anos atrás …

Foi este o teor da primeira comunicação 
radiotelegráfica realizada em Portugal, originada no 
Posto Radiotelegráfico de Vale de Zebro, na margem 
sul do Tejo, e recebida no Arsenal de Marinha, em 
Lisboa. Corria o dia 16 de Fevereiro de 1910!
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A modernização dos anos 70

Face à necessidade de substituir os equipamentos de 
transmissão e recepção em HF, a Marinha colocou à indústria 
nacional o desafio de conceber e produzir emissores de 1 kW. 
Para o efeito celebrou em finais de 75 um contrato de 
desenvolvimento, envolvendo 3 empresas: a Centrel, a 
Standard Eléctrica e a Plessey AEP. 

O valor do contrato foi de 12,5 
milhares de contos (cerca de €1,4 
milhões, a preços correntes). 
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Concluído o desenvolvimento, em 1979, a Marinha ficou a dispor de 
um equipamento tecnologicamente avançado, ao nível do que teria 
sido possível adquirir, à data, no mercado internacional: 

• Amplificador de potência de estado sólido (400W e 1000W)
• Controlo a microprocessador
• Sintetizador digital de frequências

A modernização dos anos 70

Dados os bons resultados alcançados com 
este projecto, a Marinha promoveu o 
desenvolvimento de um receptor de 
VLF/LF/MF/HF, recorrendo uma vez mais à
indústria nacional. Engenheiros da Marinha 
participam no projecto.

Foram produzidas largas dezenas destes emissores e receptores, 
que equiparam tanto os navios como estações em terra. Alguns 
deles estão ainda em pleno funcionamento.
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30 anos depois…

A construção robusta e a fiabilidade dos equipamentos 
desta família conferiu-lhes, como vimos, uma 
longevidade apreciável.

No entanto, a evolução tecnológica e a necessidade de 
responder a novos requisitos funcionais e operacionais 
tornou obrigatória a substituição gradual dos 
equipamentos por outros mais modernos.

Nesse sentido, a Marinha co-financiou (com cerca de €1 
milhão) a especificação e o desenvolvimento de uma 
nova geração de equipamentos de HF.

Este processo, levado a cabo em parceria com uma 
empresa alemã, terminou em 2004, com a instalação de 
protótipos a bordo de uma corveta e também na 
estação rádio naval de Monsanto.   

O programa de fornecimento em série de emissores-
receptores e  receptores teve início em 2008 e decorrerá
até 2011.

Software-defined radio
Automatic Link 
Establishment
Modem STANAG 4539
Link 11



OE 16 de Março de 2010 6

Rádios para os fuzileiros

A Marinha foi o primeiro ramo das Forças Armadas Portuguesas a 
adquirir produtos da família GRC-525, para equipar o corpo de 
fuzileiros, em 2003. 

Os fornecimentos subsequentes têm vindo a ser feitos ao abrigo de 
um contrato plurianual celebrado com o Ministério da Defesa 
Nacional.

Software-defined radio
Multibanda HF/VHF/UHF
Salto de frequência
Cifra embebida
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Mensagens Militares

Software de processamento automático de mensagens militares, em 
conformidade com os procedimentos e formatos ACP127, definidos 
na época dos teleimpressores e fitas perfuradas.

• Desenvolvido no âmbito do SICC (Sistema Integrado de Controlo de 
Comunicações), entre 1983 e 1985, com grande contributo da Marinha em 
termos da sua especificação

• Foi a génese do MOST4 Ships, lançado em 1997 e instalado em 35 navios, 
dois dos quais da Marinha da Lituânia 
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O SINCOMAR

A definição do SINCOMAR (Sistema Integrado de Comunicações da 
Marinha) teve início em 1989, culminando, em Janeiro de 2003, na 
assinatura de um contrato de cerca de €12 milhões, que contemplou:

• A implantação de uma rede RDIS, utilizada por todas as unidades da Marinha 
para comunicações de voz e dados

• A concretização de um sistema integrado de gestão da rede
• O desenvolvimento do ETARM II, para processamento e retransmissão 

automática de mensagens ACP127 na rede, cobrindo as unidades em terra e as 
radiodifusões para os navios. Foi um dos primeiros projectos em Portugal em que 
foi utilizada a linguagem ADA

• O desenvolvimento do MMHS (Military Message Handling System), em 
paralelo com os trabalhos de especificação do que veio mais tarde a constituir o 
STANAG 4406

O SINCOMAR potenciou a posterior contratação à indústria nacional, 
ainda nos anos 90, da integração dos sistemas de comunicações dos 
três ramos da Forças Armadas num único: o SICOM
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A Marinha e a EID participaram, em representação de Portugal, no 
grupo de trabalho da NATO que definiu o STANAG 4406.

A instalação do sistema decorreu de 1996 a 1998, tendo abrangido 
cerca de 500 utilizadores.

O MMHS foi posteriormente adoptado pela FAP, EMGFA e Exército, 
estando ainda hoje em funcionamento uma rede que cobre toda a 
Defesa Nacional, composta por cerca de mil terminais.

O MMHS da Marinha Portuguesa foi uma das três primeiras 
concretizações, a nível mundial, do STANAG 4406, a par das do 
Departamento de Defesa dos EUA e da Marinha Norueguesa, tendo 
sido também um dos primeiros sistemas submetido com sucesso a 
testes de interoperabilidade coordenados pela NC3A da NATO

MMHS
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MMHS II

A actividade da EID não parou após estes fornecimentos e a 
empresa investiu na inovação tecnológica do MMHS e na sua 
adaptação aos novos requisitos operacionais da NATO, em 
matéria de comunicações por mensagens.

Destes investimentos, resultou 
uma nova geração do MMHS que 
cobre a componente fixa e as redes 
tácticas, que foi já fornecida à
marinha dos Emirados Árabes 
Unidos, numa configuração que 
envolve 5 estações costeiras e 60 
navios.

Esta nova solução está em avaliação noutros países. As 
vendas ultrapassaram já os €4.5 milhões.
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O SICC

A par da introdução de novos equipamentos, sentiu-se a necessidade de 
tornar mais eficiente a gestão das comunicações a bordo dos navios, de 
forma a:

• Automatizar processos e integrar as diversas funcionalidades
• Melhorar tempos de resposta face a mudanças no cenário operacional
• Controlar e monitorizar em tempo real o estado de funcionamento dos 

diversos equipamentos
• Processar de modo automático as mensagens radiotelegráficas 

transmitidas e recebidas 
• Reduzir a guarnição, em termos de operadores especializados em 

comunicações

À data (início dos anos 80) a oferta, a nível internacional,  
de sistemas integrados era muito reduzida. Daí que, mais 
uma vez, a Marinha tenha apostado numa solução 
nacional. Mais uma vez, engenheiros da Marinha 
participaram activamente neste projecto.

RTOS
Processamento distribuído
Magnetic bubbles
Gravadores digitais
Terminais de operação

policromáticos
Redundância a 100%
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O SICC (cont.)

Assim nasceu o Sistema Integrado de Controlo de Comunicações, 
que se tem revelado um sucesso em termos internacionais:

A.O.R. Patiño

Porta-aviões Príncipe de Astúrias

HTMS Chakri Naruebet

CaCaççaa--MinasMinas classeclasse Segura Segura 

Galícia, 
Castilla, 
Rotterdam, 
Johan de 
Witt

Fragatas classeFragatas classe ÁÁlvaro lvaro 
de de BazBazáánn

Patrulhas oceânicos Patrulhas oceânicos 
classe classe RiverRiver

Corveta Corveta BarrosoBarroso

Navios hidrogrNavios hidrográáficos ficos 
classeclasse SnelliusSnellius

LSD classeLSD classe BayBay

Navio de projecNavio de projecçção estratão estratéégicagica Juan Carlos  IJuan Carlos  I

Fragatas classeFragatas classe De De ZevenZeven ProvinciProvinciëënn
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O SICC (cont.)

CantCantáábriabria CorvetasCorvetas classeclasse MeteoroMeteoro SubmarinosSubmarinos S80S80

OPV OPV classeclasse Holland Holland 
São PauloSão Paulo Aircraft Aircraft 
CarrierCarrier

PortaPorta--aviõesaviões São PauloSão Paulo Joint Logistic Joint Logistic 
Support ShipSupport Ship

Volume de negócios superior a € 50 milhões

Perspectivas actuais: € 8 milhões/ano
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A 6ª Geração



OE 16 de Março de 2010 15

Concluindo...

a) Recorrer ao mercado internacional

b) Promover soluções nacionais

Duas opções se colocam quando se trata de adquirir equipamentos e 
sistemas com alguma complexidade, nomeadamente na área da 
defesa:

• Risco reduzido, soluções standard
• Custo inicial em geral mais baixo (não há I&D)
• Dependência tecnológica do exterior
• Encargos de manutenção e sustentação elevados 

• Nível de risco mais elevado
• Custo inicial eventualmente maior
• Sedimentação tecnológica
• Flexibilidade
• Grande valor acrescentado nacional
• Manutenção e sustentação de proximidade
• Cost of ownership em regra mais reduzido
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Concluindo... (cont.)

E sobretudo, dada a exiguidade do mercado português, inerente à
dimensão do país,

dar oportunidade à indústria nacional de se afirmar no 
exterior, proporcionando-lhe referências e credibilidade e, 
desse modo, contribuir para o desenvolvimento 
tecnológico e económico de Portugal 


