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FIDELIDADE APOIA FORÇA AÉREA EM TESTES DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS 

LISBOA, 18 DE JULHO DE 2013. 

  

A Fidelidade está a apoiar a Força Aérea Portuguesa na realização de testes a veículos aéreos não tripulados 

(UAV), que futuramente podem vir a ser utilizados, entre outras, em ações de vigilância marítima. Os 

exercícios estão a decorrer no Aeródromo de Portimão, até 19 de julho. 

 

O apoio da Fidelidade enquadra-se na política de responsabilidade corporativa e de promoção da inovação 

tecnológica, permitindo à Força Aérea Portuguesa desenvolver as suas missões de defesa do ambiente e da 

sociedade. 

 

Um dos exercícios prevê a avaliação da eficácia da utilização dos veículos aéreos não tripulados em 

situações de derrame de crude no mar. Para isso, a Força Aérea conta neste exercício com a colaboração de 

um navio da Marinha que lançará pipocas no mar, simulando uma mancha de crude. O veículo aéreo não 

tripulado descola para monitorizar o avanço da mancha simulada, permitindo à Força Aérea acompanhar 

essa monitorização na estação de terra a funcionar no Aeródromo de Portimão. 

 

“Se o resultado do exercício for positivo, poderemos pensar em utilizar futuramente esta tecnologia em 

determinadas condições operacionais com mais-valias em termos de custo beneficio", revela o Tenente 

Coronel José Morgado, da Força Aérea Portuguesa. 

 

Outros dois testes estão ainda em curso durante estes duas semanas de exercícios. Um deles contempla a 

monitorização da linha de costa para inspeção da prática de eventuais atividades ilícitas. Outro permitiu a 

deslocação do veículo UAV até 30 milhas náuticas a partir da linha de costa para captar imagens de navios 

que percorram o corredor de tráfego marítimo. Esta tecnologia oferece a oportunidade para identificar os 

petroleiros em circulação na zonae e detetar eventuais situações de lavagem ilegal de tanques. 

 

Os veículos UAV estão a ser desenvolvidos na Academia da Força Aérea Portuguesa, em Sintra, no âmbito 

de uma parceria com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Sem tripulantes a bordo e com 

recurso a tecnologia de ponta, estes veículos suportam um tempo de voo mais alargado e constituem uma 

solução mais eficiente num conjunto alargado de missões, em circunstâncias específicas. 

 

 

Sobre a Fidelidade 

A Fidelidade é a seguradora líder de mercado em Portugal, tanto no ramo vida como não vida, registando 

uma quota de mercado de cerca de 30%. A companhia está presente nos vários segmentos de negócio da 

atividade seguradora e beneficia da maior rede em Portugal, marcando presença em vários países, 

nomeadamente Angola e Cabo Verde. Em 2012 o volume de prémios emitidos ascendeu a 3,2 mil milhões de 
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euros (M€), sendo que os prémios da atividade em Portugal ascenderam a 2,1 M€ no ramo vida e 1,0 M€ no 

ramo não vida. 

 


