
Advanced holistic Adverse Drone Detection 
Identification & Neutralization 

Principais Objetivos  
do Projeto 
>  Desenvolver um Sistema contra 

drones

>  Ter em conta Condicionalismos de 
natureza Operacional

>  Intensificar a Segurança e 
fornecer instrumentos de apoio 
operacional aos Serviços de 
Aplicação da Lei

Arquitetura Nocional

aladdin2020.eu

Estudar e desenvolver um Sistema de última geração, global 
e extensível, para Deteção, Localização, Classificação e 
Neutralização de drones leves, suspeitos, e potencialmente 
múltiplos, sobre áreas restritas.

Público-alvo
>  Serviços de Aplicação da Lei 

-   Polícia Nacional/Civil

-   Guardas de Fronteira

-   Guardas Costeiros

>  Planeadores & Operadores de 
Infraestruturas Críticas  

-    Instalações Governamentais 
(Parlamentos, Ministérios, 
Estabelecimentos Prisionais, 
etc.)

-    Transportes (Aeroportos, 
Caminhos-de-Ferro, Portos, 
Estradas, …)

-    Energia & Ambiente (Nuclear, 
Eletricidade, Gás, Água, etc.)

-   I nstalações de Eventos e 
Desportivos

-    Serviços de Saúde & 
Emergência

-   Serviços Financeiros

-    Tecnologias da Informação & da 
Comunicação

O ALADDIN procederá ao estudo, projeto, desenvolvimento e avaliação, em series 
de pilotos complementares, de um sistema contra Veículos Aéreos não Tripulados 
(VANT), como solução completa para o problema da ameaça crescente de VANT, 
com base num sistema de última geração e intensificando a pesquisa sobre diversas 
tecnologias e funcionalidades. 
O ALADDIN seguirá uma metodologia holística e fortemente centrada no utilizador, 
envolvendo um largo número de Serviços de Aplicação da Lei e de operadores de 
infraestruturas críticas, para além de um Conselho Executivo Externo que assegurará 
a diversidade do utilizador final, dado que todos os intervenientes se deparam 
com diferentes tipos de ameaça e trabalham no âmbito de diferentes quadros 
regulamentares.
Tal diversidade é importante para modelar as especificações do sistema e dos 
currículos de formação inovadores, à escala comunitária, a realizar para partilha de 
conhecimentos adquiridos, bem como para efeitos de sensibilização. 
Todos os regulamentos, aspetos sociais, éticos e jurídicos serão estudados, de forma 
exaustiva e continua, no âmbito do projeto, a par da realização de uma avaliação de 
impacto e da monitorização dos resultados durante a vigência do projeto.

Este projeto foi financiado pelo 
Programa de Investigação e Inovação 
Horizonte 2020 da União Europeia ao 
abrigo do Acordo de Subvenção N.º 
740859
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Projeto ALADDIN

O arsenal de sensores do ALADDIN compreende um conjunto de tecnologias customizadas, inovadoras e únicas, para além de sensores 
padronizados e estabelecidos para efeitos de deteção e localização de VANT: 

1) Radares emparelhados 2D/3D; 
2) Imagens panorâmicas, optrónicas e térmicas, inovadoras; 
3) Sensores acústicos de conceção customizada.

ALADDIN estudará e disponibilizará um conjunto de efetores de neutralização (perturbadores, físicos e de pirataria informática). Tais 
capacidades de deteção e de contra-intervenção serão operacionalizadas através de um sistema (C2) de comando e controlo avançado. 
O C2 atingirá uma elevada capacidade de precisão, a nível de deteção e classificação de grande alcance mediante a fusão de dados 
adquiridos a partir de todos os sensores mediante técnicas de aprendizagem profunda de última geração. A eficiência do operador 
será reforçada através de uma nova interface de realidade mista com elementos cartográficos e situacionais 3D, e será complementada 
por suporte a operações, tais como a investigação e formação. 

aladdin2020.eu

>  18 parceiros, incluindo 12 parceiros 
técnicos e 6 Agências de Aplicação da 
Lei (LEAs).

-    Coordenado por DIGINEXT 
(França)

>  Concessão de Subvenção em Agosto 
de 2017

-    Acordo de Subvenção – 740859

>  3 anos de duração

-    Set. 2017 a agosto 2020

>  2 ciclos / iterações

-    Versão Beta – Mês 18 – Fevereiro  
2019

-    Versão final  – Mês 36 – Agosto 
2020

>  Ensaios em ambientes reais

-    Campo aberto & área Urbana Membros do consórcio ALADDIN

Treino ALADDIN

A ALADDIN irá oferecer programas de treino inovadores que funcionam como ferramenta de autotreino. O objetivo é que os utilizadores 
do ALADDIN tenham uma compreensão geral de todos os aspectos das ameaças do UAV e sejam completamente independentes no 
uso do sistema. Os principais objetivos da formação ALADDIN são:
> Aumentar a conscientização e partilhar conhecimento
>Operar e usar a plataforma ALADDIN eficazmente

O treino será dividido em aulas teóricas (e-learning, em sala de aula) e práticas (simulação, treino em campo). Os conteúdos de 
aprendizagem serão envolventes, adaptáveis e interativos para os alunos.

Para iniciar a experiência de treino, visite-nos em elearning.aladdin2020.eu e solicite seu acesso por e-mail para info@aladdin2020.eu.


