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Caro leitor,

Bem-vindo à primeira edição da newsletter do projeto ALADDIN.

Foram realizadas muitas atividades desde o pontapé de saída em setembro de 2017, com 
o objetivo de desenvolver uma plataforma inovadora contra os drones maliciosos que 
sobrevoam áreas restritas. 

A equipa do projeto está agora a preparar uma experiência piloto para o primeiro lançamento 
do sistema: haverá uma demonstração da versão Beta em Espanha no início de fevereiro 
de 2019. Tal constituirá uma boa oportunidade para mostrar o arsenal de sensores e meios 
de neutralização, bem como as técnicas inovadoras, tais como módulos de Aprendizagem 
Profunda e Filtragem, algoritmos de fusão e dispositivos de realidade virtual.

Com base nos resultados e lições aprendidas relativamente à avaliação desta experiência 
piloto, o conceito operacional e design do sistema serão otimizados com vista a produzir e 
entregar a versão final, que será testada na Grécia em junho de 2020.

A presente newsletter providencia conhecimento sobre o projeto e as suas atividades e 
eventos.

Quer saber mais sobre o projeto? Leia esta newsletter. Está interessado em envolver-se? 
Veja o grupo Anti-Drones, administrado pelo ALADDIN e os pontos relativos ao Conselho 
Consultivo Externo. 

Esperamos levá-lo a bordo deste projeto.

O Coordenador do Projeto

BEM-VINDO
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O PROJETO ALADDIN

Convite H2020: SEC-12-FCT-2016-2017 – 
Sub-tópico 2: deteção e neutralização de drones ligeiros/
VANT potencialmente perigosos/suspeitos, que sobrevoam 
áreas restritas, envolvendo, quando adequado, os operadores 
de infraestruturas, na qualidade de beneficiários. 

Nome do projeto: ALADDIN – Advanced hoListic 
Adverse Drone Detection, Identification and 
Neutralization

Data de início: 1 de setembro de 2017

Duração: 36 meses

Coordenador: Diginext (DXT)

Parceiros: 18 parceiros

Conceito: O ALADDIN procederá ao estudo, design, desenvolvimento e avaliação, em series de pilotos complemen-
tares, de um sistema contra VANT, como solução completa para o problema da ameaça crescente de VANT, com base 
num sistema de última geração e otimizando a investigação sobre diversas tecnologias e funcionalidades de deteção 
e neutralização.

Objetivos do projeto:
• Desenvolver um sistema contra drones com um desempenho otimizado na deteção e neutralização
• Ter em conta Condicionalismos de natureza Operacional
•        Otimizar a Segurança e fornecer instrumentos de apoio operacional aos Serviços de Aplicação da Lei e operadores 

de Infraestruturas Críticas 

Reuniões do ALADDIN: 
Já foram realizadas duas reuniões plenárias desde o KOM em setembro de 2017: em fevereiro de 2018, para finalizar 
a definição do sistema e para lançar a fase de desenvolvimento da versão Beta, e em outubro de 2018, para avaliar o 
progresso e preparar a experiência piloto. 

Um workshop destinado ao Utilizador Final realizado no Reino Unido em novembro de 2017 para esclarecimento de 
requisitos operacionais e do Conceito de Operações. Serão organizados outros workshops no decurso do projeto. 

Segunda Reunião Plenária em Bruxelas, Bélgica (outubro de 2018)Reunião de arranque em Paris, França (setembro de 2017)
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Membros do consórcio ALADDIN

Diginext (DXT) / FRANÇA
www.diginext.fr

Centre for Research and Technology  
Hellas (CERTH) / GRÉCIA
www.certh.gr

Fraunhofer / ALEMANHA 
www.fraunhofer.de

Przemyslowy Instytut Automatyki I  
Pomiarow (PIAP) / POLÓNIA - https://piap.pl/

Vrije Universiteit Brussel (VUB) / BÉLGICA 
www.vub.ac.be/en

CS Systèmes d’Information (CS) / FRANÇA 
www.c-s.fr

Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. (IDS) / ITÁLIA 
www.idscorporation.com

SIRC / POLÓNIA 
https://si-research.eu/

MC2-Technologies (MC2) / FRANÇA 
www.mc2-technologies.com

HGH Infrared Systems (HGH) / FRANÇA 
www.hgh-infrared.com

Center for Advanced Aerospace  
Technologies(FADA-CATEC) / ESPANHA 
http://www.catec.aero/en

Center for Security Studies (KEMEA) / GRÉCIA 
http://www.kemea.gr/en

ACCIONA Construcción (ACCIONA) / SPAIN 
www.acciona-construccion.com

Ministère de l’Intérieur Français (MIF)  
/ FRANÇA - www.interieur.gouv.fr

Home Office Centre for Applied Science  
and Technology (CAST-DSTL) / REINO UNIDO 
www.homeoffice.gov.uk/cast

Polícia Judiciária (PJ) / PORTUGAL 
www.policiajudiciaria.pt

Ministero dell’Interno – Polizia di Stato (MIPS) / ITÁLIA 
https://www.poliziadistato.it/

Ayuntamiento De Madrid (ADM) / ESPANHA 
www.madrid.es/portal/site/munimadrid
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No decurso do mês de maio de 2018, a equipa técnica do ALADDIN executou uma campanha de registo de dados 
nas instalações do ATLAS. Quanto ao ATLAS (Air Traffic Laboratory for Advanced unmanned Systems – Laboratório de 
Tráfego Aéreo de Sistemas Avançados não tripulados), trata-se de um Centro de Voos de Teste localizado em Villacarrillo 
(Jaen, Espanha), operado pelo parceiro do ALADDIN, FADA-CATEC. O centro ATLAS oferece à comunidade aerospacial 
internacional um aeródromo munido de excelentes instalações a nível tecnológico e científico e um espaço aéreo, 
perfeitamente adequado ao desenvolvimento de voos experimentais com Sistemas Aéreos Não Tripulados (SANT), 
ligeiros e táticos, ou sistemas de aeronaves remotamente pilotadas (SARP). Com cerca de 1000 quilómetros quadrados 
de espaço aéreo isolado até 5000 pés disponíveis, juntamente com uma pista principal de 600 m. e uma auxiliar de 400 
m., foi especialmente concebido para operar SANT/SARP ligeiros e pequenos. 

Os registos foram recolhidos pelo arsenal de sensores do ALADDIN. Nomeadamente, um radar 2D de longo alcance, 
desenvolvido pela IDS, duas câmaras de infravermelhos, desenvolvidas pela HGH, uma câmara PTZ e uma câmara ótica 
digital, desenvolvida pela PIAP, bem como três microfones com um conjunto de oito canais, desenvolvidos pelo IDMT. 

Equipa do ALADDIN, de dentro do hangar do Centro de Testes ATLAS (Espanha)

Drones alvo Arsenal de sensores do ALADDIN

DJI Phantom 4 Parrot Disco 2D radar IR camera Microphone arrays PTZ camera
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DEMOSTRAÇÃO E WORKSHO DO ALADDIN

Os sensores do ALADDIN foram utilizados para recolher múltiplos voos de drones, utilizando um DJI Phantom 4 e um 
Parrot Disco. O objetivo desta campanha foi produzir um conjunto de dados que servirá de apoio à formação nas 
metodologias de aprendizagem profunda para produção de um classificador e um detetor para cada capacidade 
diferente de sensor, bem como fusão de informação multisensor. Os planos de voo foram concebidos em conformidade 
com cenários de ameaça definidos por utilizadores finais e incluíam dois casos principais:

1. Drone que vem de longe.

2. Drone parado nas proximidades (no chão), que levanta voo e invade o alvo protegido.

O conjunto de dados resultante inclui 26 sessões realizadas a partir de três locais de operações distintos em torno do 
ATLAS. O conjunto de dados apresentado compreende cinco modalidades diferentes. Cada modalidade tem as suas 
próprias características únicas, o que implica que são utilizados diversos formatos de ficheiros para armazenar os dados 
recolhidos. A dimensão total do conjunto de dados é 1,1 TB de dados, recolhidos em aproximadamente 5 horas de 
tempo de voo. Na globalidade, a diversidade dos dados recolhidos irá auxiliar na formação de metodologias robustas 
de aprendizagem profunda que providenciarão uma melhor identificação de ameaças.

Os primeiros exercícios piloto serão realizados para avaliar e demonstrar o primeiro lançamento da plataforma 
ALADDIN (lançamento beta). Como representante do caso de utilização “campo aberto”, estas experiências terão lugar 
no aeroporto e centro de voos de teste ATLAS, em Villacarrillo, Jaen, Espanha, em janeiro-fevereiro de 2019. 

A agenda inclui duas semanas de atividades intensivas:

• 21 – 25 de janeiro: testes de integração reservados a parceiros técnicos do Consórcio ALADDIN;

• 4 – 8 de fevereiro: workshop e demonstração aberta a participantes externos.

Na primeira semana os parceiros técnicos realizarão os testes de integração de todos os subsistemas do ALADDIN. 
A segunda semana inclui um workshop e formação para Serviços de Aplicação da Lei (LEA) e utilizadores finais dos 
sistemas ALADDIN, com testes de demonstração real. No dia 7 de fevereiro haverá um dia de demonstração para 
mostrar a tecnologia ALADDIN a utilizadores finais externos e outras pessoas interessadas (autoridades de aviação, 
fornecedores de serviços de navegação aérea, forças de segurança, etc.), que serão convidadas para o evento.

Na segunda semana, uma vasta representação de utilizadores finais, membros do Grupo de Utilizadores do ALADDIN 
(AUG), terão formação na plataforma ALADDIN. Os apoios externos ao projeto ALADDIN interessados em participar 
no evento podem juntar-se à comunidade de utilizadores finais externos ao consórcio, o Conselho Consultivo Externo 
(EAB). Estes conselhos (AUG e EAB) permanecerão abertos a novos membros durante a duração do projeto e depois da 
aceitação por parte do Conselho Consultivo de Segurança do ALADDIN.

O ALADDIN chega à primeira fase crítica do projeto (o lançamento beta), pelo que procuramos feedback útil e propostas 
eficazes para prosseguir. 

Assim, o Consórcio ALADDIN gostaria de convidar membros EAB, potenciais e/ou existentes, para se juntarem a nós no 
workshop e demonstração em Espanha.  

Esperamos que possa participar na nossa primeira demonstração em fevereiro de 2019 e testemunhar uma demonstração 
piloto, prática e interativa. Esta demonstração piloto e workshop interativo constituirão uma oportunidade para cada 
membro do EAB se familiarizar com as inovações técnicas do sistema ALADDIN, ajudando o Consórcio a demonstrar o 
progresso conseguido até agora e obter o seu feedback. Se estiver interessado em juntar-se a nós ou se necessitar de 
mais informações, é favor contactar-nos via e-mail (info@aladdin2020.eu).
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Mas o que é exatamente o Conselho Consultivo Externo?

O Conselho Consultivo Externo (EAB) é um grupo de representantes da EU e do 
Estado no domínio da Segurança na Aviação, Proteção de Infraestruturas Críticas e 
Autoridades Independentes de Telecomunicações, com vista a maximizar a influência nos 
desenvolvimentos do projeto a todos os níveis e a facilitar e alargar a cooperação com as 
partes interessadas. 
O EAB permite ao consórcio obter uma visão externa independente, ao mesmo tempo que 
possibilita flexibilidade de constituição. 
O papel do EAB é salvaguardar que a solução do ALADDIN:

•  Se encontra inserida no quadro das políticas relevantes tanto a nível nacional, como da UE,
• Está integrada no sistema de aviação existente de uma forma segura e proporcionada,
•  Segue o quadro jurídico existente, tanto a nível nacional como da UE, no que diz respeito 

à segurança da aviação, operações com drones e proteção de infraestruturas críticas e 
sensíveis;

• Assegura a segurança dos cidadãos da UE, bem como a proteção do ambiente.

Local:

Centro de voos de teste ATLAS, Camino de Herrera, s/n 23300 
Villacarrillo (Jaén, Espanha).

https://goo.gl/maps/pAowwZXUBvP2

Agenda:

FE
V

ER
EI

RO
 2

01
9

Segunda-feira, dia 4 Montagem do equipamento e workshop
Terça-feira, dia 5 Workshop e formação dos Serviços 

de Aplicação da Lei

Quarta-feira, dia 6
Workshop e formação dos Serviços 
de Aplicação da Lei.
Preparação do DIA DE DEMONSTRAÇÃO

Quinta-feira, dia 7 DIA DE DEMONSTRAÇÃO
Sexta-feira, dia 8 Avaliação do ALADDIN e conclusão
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EVENTOS RELACIONADOS

ICUAS’19 - Conferência Internacional 
de 2019 sobre Sistemas Aéreos Não 
Tripulados, 11-14 de junho de 2019, 

Atlanta, GA, USA.

http://www.uasconferences.com/

Security Research Event  
(SRE 2018), 5-6 de dezembro de 2018,  

SQUARE – Bruxelas, Bélgica.

https://www.sre2018.eu/

SIAE 53.º Espetáculo Aéreo 
Internacional de Paris-le Bourget, 

França

https://www.siae.fr/

Contacte-nos:

  Para mais informações, é favor consultar a página de Internet do ALADDIN:  
https://aladdin2020.eu/

 

 Envie-nos um e-mail para info@aladdin2020.eu 

O presente projeto recebeu fundos do programa de investigação e inovação 
Horizonte 2020, da União Europeia, ao abrigo do Acordo de Subvenção N.º 740859

Pode envolver-se nas atividades do Aladdin ao juntar-se ao grupo Anti-Drones do Linkedin, 
administrado pelo Aladdin (CDGMBA). Este grupo profissional foi criado para intercâmbio de 
tecnologias anti-drone, anti-VANT. Este grupo reúne pessoas que estão a trabalhar no sentido 
de reduzir a má utilização de drones/VANT através de investigação, legislação, educação, 
desenvolvimento e formação. Este grupo é um GRUPO ADMINISTRADO, com participantes apenas 
por convite. Envie-nos um e-mail (para info@aladdin2020.eu ou através do formulário de contacto 
do ALADDIN https://aladdin2020.eu/contact-us/) se tiver interesse em juntar-se ao CDGMBA.

  Junte-se ao grupo do Linkedin: Counter-Drone group [grupo Anti-Drones], administrado pelo Aladdin 


