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Caros Congressistas, 

Este ano, a 11.ª edição do Congresso é subordinada ao tema: Novas tecnologias para a 

mobilidade. 

Num mundo cada vez mais global, em que os sistemas de transportes estão cada vez mais rápidos, 

automatizados e inteligentes, as novas tecnologias assumem um papel fundamental, enquanto 

facilitadoras da introdução de novos paradigmas, que vêm introduzir importantes ganhos de 

eficiência e a melhoria da qualidade dos serviços que são oferecidos aos utilizadores. 

A mobilidade inteligente tira partido da utilização de ferramentas de tempo real que permitem a 

otimização de rotas e dos consumos energéticos, contribuindo sobremaneira para o aumento da 

segurança dos meios de transporte e para a disponibilização de informação, atualizada a cada 

instante, que é prestada aos utentes, proporcionando, globalmente, uma gestão melhor e mais 

integrada das operações. 

Considerando a transversalidade do tema e o interesse que desperta, considera-se oportuno o 

envolvimento das entidades com ele relacionadas, com desafios e oportunidades que importam 

analisar e que certamente surgirão de forma natural e enriquecedora, tendo em conta os painéis 

de oradores convidados, que partilharão os seus pontos de vista e dar-nos-ão a conhecer 

interessantes projetos em curso neste domínio. 

A realização do Congresso foi precedida do lançamento de um call for papers sobre o tema 

principal e sobre as áreas identificadas como temas científicos.   

Durante o Congresso irá ser atribuído o Prémio ANACOM-URSI Portugal, no valor de 4000 euros, 

destinado a premiar o melhor trabalho de investigação na área da radioeletricidade. O objetivo 

deste prémio é estimular a criatividade e o rigor no trabalho de investigação científica em Portugal. 

 

 



 

 

 

Este ano o Comité Português da URSI deliberou atribuir o Prémio ANACOM-URSI Portugal a João 

Monteiro Felício, do Instituto de Telecomunicações pelo seu trabalho de investigação de grande 

impacto científico e social: "Rastreio de Cancro da Mama por Microondas: Validação 

Experimental”. 

João Felício terminou o Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores no 

Instituto Superior Técnico, em 2014. É aluno de doutoramento no mesmo Instituto e professor 

assistente convidado no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) desde setembro de 

2017. Em 2015 foi distinguido pelo melhor poster apresentado por um estudante no 9.º Congresso 

do Comité Português da URSI, com o trabalho “Imagiologia por microondas para deteção de alvos 

em Phantoms Humanos utilizando um algoritmo de radar no domínio da frequência”. 

Com o objetivo de incentivar os jovens autores, a ANACOM patrocinará o Best Student Paper  

Award, no valor de 1000 euros, que será atribuído ao melhor artigo, apresentado por um  

estudante que seja simultaneamente primeiro autor do artigo e faça a apresentação oral do 

mesmo no Congresso. O vencedor deste prémio apenas irá ser conhecido no final do Congresso. 

Não posso deixar de notar a grande honra e satisfação que é bem patente e que resulta da 

sedimentação cada vez maior deste Congresso no meio académico e empresarial, não restando 

dúvidas de que é já um dos eventos com maior reconhecimento e participação nesta área científica 

no nosso país. 

Resta-me por fim, em nome da ANACOM e do Comité Português da URSI, desejar o maior sucesso 

para este Congresso e saudar os participantes. 

Muito obrigada. 

Luísa Mendes 

(Presidente do Comité Português da URSI)  



 

 

 
 

SESSÃO DE ABERTURA  

 João Cadete de Matos, Presidente do Conselho de Administração, ANACOM 

 Guilherme d'Oliveira Martins, Secretário de Estado das Infraestruturas 

 

DESAFIOS DA MOBILIDADE  

MODERADOR: Carlos Salema, IT 

ORADORES: 

 O futuro da mobilidade 
    Luís Reis, CEiiA 

 Gestão de ativos tangíveis em infraestruturas de mobilidade 
    Magno Santos, Evoleo Technologies 

 MobiWise: da sensorização móvel à recomendação de mobilidade  
    Miguel Luís, NAP, IT 

 O espectro no âmbito da mobilidade conectada 
    Jaime Afonso, ANACOM 

 

MOBILIDADE AEROESPACIAL  

MODERADOR: João Batista, NAV Portugal 

ORADORES: 

 Os desafios da regulação do espectro: uma perspetiva da aviação civil 
    Mário Araújo, TAP Portugal 

 Integração, Segurança e Eficiência: a rádio no ecossistema aéreo do futuro  
   Ricardo Reis, Embraer 

 Mais volume e maior eficiência, desafios tecnológicos e de segurança 

João Esteves, Critical Software 

 Os novos desafios na oferta de serviços de comunicações por satélite 
    Ricardo Conde, EDISOFT 

 As atividades desenvolvidas pela Força Aérea no âmbito dos Sistemas Aéreos Autónomos 
Não-Tripulados 
José Morgado, Estado-Maior da Força Aérea 

 

 

 



 

 

 
 

SISTEMAS COOPERATIVOS DE TRANSPORTE   

MODERADOR: Rui Camolino, ITS Portugal 

ORADORES: 

 Comunicações I2V de suporte à implementação dos serviços C-ITS 
Mário Alves, Infraestruturas de Portugal  

 O processo de implementação do eCall em Portugal 
Paulo Alexandre Gomes, GMV 

 Projeto C-Roads Portugal  
Daniela Carvalho, TIS 

 Cooperativos y Gestión de la mobilidade: desde SISCOGA (Sistemas Cooperativos de 
Galícia) al presente 
Ramiro Martínez Rodríguez, Centro de Gestión del Tráfico del Noroeste (Espanha) 
 

 

BEST STUDENT PAPER AWARD  -  PAPERS  

MODERADORES: 

 António Topa, Instituto de Telecomunicações  

 Pedro Cruz, Controlar 

 Tiago Morgado, Universidade de Coimbra 

ORADORES: 

 Desenvolvimento de um modelo de consumo 2G/3G/4G com base em dados reais 
Alexandra Mourato, ISEL 

 A beginner’s survey of the technologies to solve 5G 

Ricardo Figueiredo, UA 

 DVB-T signal sensing for the LSA model in Portugal 
João Alexandre Milheiro, UA 

 

 

 

 

 

https://anacom.pt/streaming/Alexandra_Mourato.pdf?contentId=1424018&field=ATTACHED_FILE
https://anacom.pt/streaming/Ricardo_Figueiredo.pdf?contentId=1424024&field=ATTACHED_FILE
https://anacom.pt/streaming/Joao_Milheiro.pdf?contentId=1424021&field=ATTACHED_FILE


 

 

 

 

 Deteção de conflitos de PCI e RSI numa rede LTE real utilizando técnicas de aprendizagem 
automática 

Rodrigo Veríssimo, IST 

 Desenvolvimento de uma plataforma de geolocalização em C# para otimização da RAN 
usando metodologias de programação extrema 
Rúben Borralho, IST 

 Desenvolvimento de modelos de QoE (No Reference) para voz e Web Browsing baseados 
em medidas rádio 3G/4G 

Vera da Silva Pedras, IST 

 Bio-radar performance evaluation for different antenna design 
Carolina Gouveia, UA 

 In house development of 17GHz antennas: potentialities and difficulties 
Tiago Varum, UA 

 Impact of channel dynamics on residual self-interference power of full-duplex wireless 
systems 

Luís Miguel Irio, UNL, IT 

 Multisine channel optimization for RF-to-DC performance characterization 
Marina Jordão, UA 

 Electromagnetic “transparency” in a material with two distinct topological phases 
Hafssaa Latioui, IT 

• MaRIa - Mobile Radiation Intensity Mapper 
Yoeri Brouwer, IST   

 

 
  

https://anacom.pt/streaming/Rodrigo_Verissimo.pdf?contentId=1424025&field=ATTACHED_FILE
https://anacom.pt/streaming/Rodrigo_Verissimo.pdf?contentId=1424025&field=ATTACHED_FILE
https://anacom.pt/streaming/Ruben_Borralho.pdf?contentId=1424026&field=ATTACHED_FILE
https://anacom.pt/streaming/Ruben_Borralho.pdf?contentId=1424026&field=ATTACHED_FILE
https://anacom.pt/streaming/Vera_Pedras.pdf?contentId=1424028&field=ATTACHED_FILE
https://anacom.pt/streaming/Vera_Pedras.pdf?contentId=1424028&field=ATTACHED_FILE
https://anacom.pt/streaming/Carolina_Gouveia.pdf?contentId=1424019&field=ATTACHED_FILE
https://anacom.pt/streaming/Tiago_Varum.pdf?contentId=1424027&field=ATTACHED_FILE
https://anacom.pt/streaming/Luis_Irio.pdf?contentId=1424022&field=ATTACHED_FILE
https://anacom.pt/streaming/Luis_Irio.pdf?contentId=1424022&field=ATTACHED_FILE
https://anacom.pt/streaming/Marina_Jordao.pdf?contentId=1424023&field=ATTACHED_FILE
https://anacom.pt/streaming/Hafssaa_Latioui.pdf?contentId=1424020&field=ATTACHED_FILE
https://anacom.pt/streaming/Yoeri_Brouwer.pdf?contentId=1424029&field=ATTACHED_FILE
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