
TEKEVER GROUP
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“A empresa portuguesa Tekever apresentou em Julho de 2012, no Farnborough Airshow, no Reino 
Unido o primeiro Veículo aéreo não tripulado português, totalmente concebido e desenvolvido em 
Portugal. Sendo dirigido ao mercado militar, a Tekever está neste momento em negociações com 
vários países para a comercialização em larga escala deste veículo.”

O grupo foi premiado com 3 prémios European Security R&D projects, no 7TH Framework 
programme (FP7), no valor de 13 milhões de euros, reforçando a sua liderança com fornecedor de 
tecnologias de segurança e empresarial. 
Avaliado como o segundo melhor projeto Europeu em segurança, iSAR ( comunicação on line e 
mobile para resposta de crises, procura e salvamento). 

O Sniffer (SeNsory devIces network For Food Supply chain sEcuRity) o projeto propõe o conceito 
e desenvolvimento de uma rede de distribuição, capaz de detetar tipos múltiplos de agentes e 
agentes CBR na rede de  fornecimento de comida.

O PPDR-TC (public protetion and disaster relief – Transformation Center) o objetivo é deferir um 

http://www.tekever.com/en/
http://www.farnboroughinternational.org/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo_a%C3%A9reo_n%C3%A3o_tripulado
http://www.iiia.csic.es/Projects/FedLearn/CoopCBR.html
http://tekevernews.blogspot.pt/2012/03/tekever-is-portuguese-reference-in.html
http://i-sense.iccs.ntua.gr/projects/activeprojects/218-ppdr-tc
http://cordis.europa.eu/fp7/understand_en.html
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mapa para a adoção de comunicações de emergência, assegurando segurança e resiliência.

Pela primeira vez um grupo português tem a responsabilidade de coordenar dois FP7 – projetos de 
segurança  e o reforço das referencias de status na R&D e inovação no competitivo mercado da 
Segurança.

A Tekever apresentou o novo Unmanned Autonomous Vehicle for Maritime Operation este ano na 
edição do Sea Forum, visitado pelo presidente da Republica Cavaco Silva, que amavelmente acedeu 
a assinar para o Aircraft, que pretende estabelecer uma nova era para as missões da Marinha 
Portuguesa.

Desenvolve tecnologias inovadoras para o mercado da Aeronáutica,  Defesa e Segurança.
O grupo tem subsidiárias na Europa, Ásia, América do Sul e América do Norte.

Sócrates e Chefe do governo de Macau                    Cavaco Silva , quando da assinatura com a
fazendo lobbing para a Tekever                                 TeKever e o Estado Português

 

Na informação tecnológica foca-se no melhoramento da maneira como as pessoas vivem e 
trabalham, ao oferecer produtos que combinam tecnologias moveis, comunicação wireless, 
localização wireless e inteligência artificial. 

Uma das suas tecnologias é a uMeter (Energy Efficiency at your fingertips., outra  a Ozone service 
suit  e  

Mobizy oferece uma quantidade de aplicações para empresas, que são desenhadas para serem 
utilizadas sem treino e adotado instantaneamente. Novas aplicações estão a ser desenvolvidas para 
suportar novas funções dentro das organizações e criar soluções para os desafios específicos 
empresariais. 
“   Trabalha de qualquer lado, sê produtivo”  

Umeter é uma plataforma de serviços, produzida para ajudar qualquer pessoa a ser mais 
energéticamente eficiente em casa e no trabalho, para controlar e reduzir a sua pegada de carbono, 
e poupar na conta de energia. 

http://www.tekever.com/en/products/umeter/
http://www.tekever.com/en/products/mobizy/
http://www.tekever.com/en/products/ozono/
http://www.tekever.com/en/products/ozono/
http://www.umeter.me/faq_en.jsp
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Unmanned Vehicles (veiculos não pilotados)
Tekever autonomous Systems oferece uma gama de produtos compreensíveis de sistemas unmaned 
desenhados para apoio militar e operações de segurança popular, incluindo inteligência, 
vigilância, marcação de alvos e missões de reconhecimento (ISTAR), receção de comunicações 
e guerra eletrónica como também Busca e Salvamento (Sar) e controlo e monitorização de 
multidões. O sistema autónomos Tekever está dividido em 3 famílias:

Air Ray: Sistemas aéreos não pilotados (UAS)
Land Ray: Sistemas de Terra não pilotados (UGS)
Sea Ray: Sistemas submarinos não pilotados (UUS)

O sistema UAS da família AR4 foi concebido para melhorar a situação de pequenas unidades (por 
exemplo: Proteção Civil e grupos de infantaria, a operar sobre cenários táticos difíceis  perto do 
tempo real. Pode ser facilmente transportado, montado e rapidamente posto em prática por 2 
operadores em vários cenários possíveis.

AR4 – Ligth Ray utiliza avançadas tecnologias de comunicação, permite aumentar o conhecimento 
da situação real de unidades de infantaria e eficientemente e efetivamente responder a potenciais 
ameaças mesmo sob cenários caóticos. 
È criado para o soldado de infantaria a pé. Pode ser montado sem qualquer tipo de ferramenta por 
um homem e ficar pronto a voar num minuto. 
AR4 pode ser pilotado com comando à distância ou em piloto automático desde  a partida à 
chegada, a missão pode ser modificada em tempo real.
O AR4 pode levar uma carga extra, sensores adicionais, fazer largadas precisas 
(bombardeamentos?) ou oferecer capacidade de ataque.

Manutenção Energética

O numero de artigos eletrónicos utilizados pelas pessoas aumenta a olhos vistos. Na demanda 
profissional existe por exemplo o equipamento militar como PND, Rádios, Cameras térmicas, 
sistemas de deteção para snipers, visão de armamento e sensores de monitorização do estado 
de saúde. 

Serviços Financeiros

Nas ultimas décadas, a industria de Retail Banking tem explorado os avanços na informação e 
tecnologias de informação para aumentar a qualidade e disponibilidade de serviços oferecidos ao 
individuo ou corporações. ATMs, Call centres, transações pela Internet mudaram a maneira como as 
pessoas interagem com o seu banco.

Logística e Transporte

Com pressão do aumento constante de impostos e preços do gás, otimizar o processo negocial é 
hoje absolutamente fundamental. O desafio, no entanto é, ter o conhecimento preciso do que está a 
acontecer no campo, ter planos exatos e ferramentas de previsão, e efetivamente controlar as 
operações, e trabalhadores.
Tekever oferece sistemas de operação empresarial, desenhados especialmente para logística e 
organização de transporte. Garante-se às organizações ganhos impressionantes e eficiência 
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operacional e serviços de qualidade. 

Defesa & Segurança

Na ultima década, o mercado de segurança e defesa viu mudanças significantes. 
Financiamentos na defesa combinada com um maior foco na segurança levou ao aumento de 
interesse nas chamadas tecnologias Dual-use com promessas de custos de operação e 
manutenção reduzidos. Neste contexto, a capacidade para modernizar os militares e as forças 
de segurança e seu equipamento com custos eficientes e sustentáveis saltaram para a frente 
das preocupações. 

Por outro lado, o aumento com que a tecnologia está ao serviço do publico geral e como pode ser 
modificada ou utilizada para fins maliciosos (grupos terroristas) levanta sérias preocupações. Forças 
de Segurança e Militares precisam de se manter à frente em termos tecnológicos para poderem 
derrubar as ameaças a estados e cidadãos, com a melhor eficiência de custos.

Tekever ASDS e as suas tecnologias inovadoras e produtos são concebidos precisamente para 
preencher estas necessidades. 

Ricardo Mendes, administrador da Tekever

Tekever pelo mundo

Tekever  & China - “Desde há um ano, a TEKEVER tem vindo a desenvolver a sua actividade e 
presença na China, alicerçando-a em produtos de grande inovação tecnológica, e em relações 
abertas e mutuamente lucrativas com parceiros e clientes locais.”

Tekever & Londres - “O avião de voo autónomo (UAV na sigla inglesa), três quilos de peso, dois 
metros entre asas, desenvolvido de raiz pela empresa portuguesa para missões de cariz militar, é o 
primeiro do género alguma vez autorizado a voar nas demonstrações do Farnborough Air Show, 
num processo de selecção muito exigente em que muitos dos proponentes ficam pelo caminho. 
"Tivemos de mudar as configurações das comunicações para ser admitidos para voar em 
Farnborough", explica Ricardo Mendes, salientando que esta capacidade de adaptação é a 
principal diferença face aos poderosos concorrentes norte-americanos e israelitas que dominam 
este mercado”

http://economico.sapo.pt/noticias/nprint/148065.html
http://www.missaochina.gov.pt/noticias_comunicado_11.asp
http://www.tekever.com/en/divisions/asds/technology/


Tekever   & EUA - “ Dos telemóveis à defesa
A Tekever, fundada em 2001 por antigos alunos e docentes do Instituto Superior Técnico, centra a 
sua actividade no desenvolvimento de tecnologia, produtos e serviços nas áreas das tecnologias de 
informação e comunicação, aeronáutica, espaço, defesa e segurança. Para além de instalações em 
Portugal (Lisboa e Óbidos), o grupo tem actualmente escritórios na China (Pequim), Estados 
Unidos da América (Palo Alto) e Brasil (São Paulo), e uma vasta rede internacional de clientes e 
parceiros.”

Tekever e o Exército Português - “ For the duration of this Protocol, TEKEVER Autonomous 
Systems, the Portuguese Army and Aveiro University join efforts to converge the scientific research 
and the national industry innovation with the Armed Forces’ pressing operational needs.”

Tekever e as energias renováveis - “A PME Líder Tekever - Technologies for the Evernet assinou 
formalmente, no passado dia 23 de Fevereiro, um acordo com o Estado Maior do Exército, nas 
instalações da Escola Prática de Infantaria, o qual visa o desenvolvimento e teste em terreno de 
equipamentos de micro-produção e micro-geração de energia para os soldados.”

EMBRAER.
Outra corporação de aviação com ligações aos militares e agricultura moderna com instalações em 
Portugal é a Embraer com base em Beja/ Èvora. 

Beja e Embraer - Grupo de trabalho defende ligação com a Embraer, em Évora, e com o 
empreendimento do Alqueva.
A utilização do terminal civil do aeroporto de Beja está a ser repensada pelo Governo e deverá ter 
uma operação mista entre carga e passageiros, segundo as conclusões do grupo de trabalho 
nomeado pelo secretário de Estado das Obras Públicas, Sérgio Silva Monteiro, em Junho passado. 
As conclusões deste grupo de especialistas foram entregues ao Governo em Setembro e apontam 
para um alargamento dos "mercados potenciais" da antiga base aérea de Beja, um terminal que 
ficou integrado no perímetro de privatização da ANA - Aeroportos de Portugal, recentemente 
ganha pelo grupo francês Vinci.” … “em simultâneo com uma crescente integração com a 
componente agro-industrial do empreendimento do Alqueva.”

Alqueva Trangénico - “Em 2012, o cultivo de milho geneticamente modificado alcançou em 
Portugal 9 278,1 hectares, um aumento de 20 por cento relativamente ao ano anterior. A crescente 
propagação deste milho transgénico (MON810), na sua esmagadora maioria na região do Alentejo  
(5 796,2 ha), nos últimos três anos surge no maior dos silêncios, esmorecida a discussão 
levantada pelas ações diretas anti-OGM em 2007, em Silves. A consolidação de um sistema 
agroindustrial subjugado às grandes multinacionais (Monsanto, Pioneer, Syngenta, DuPont, 
Bayer e BASF) que monopolizam a venda das sementes transgénicas e dos agrotóxicos, tem 
sido legitimada pela agricultura portuguesa. E o campo de ensaios de Serpa é somente mais um 
passo em frente na estratégia da Monsanto, não meramente para a conquista do mercado 
possibilitado pelo Alqueva, mas sobretudo para tornar Portugal a sua rampa de legitimização e 
disseminação em espaço europeu das variedades de milho transgénico, à semelhança do que já 
iniciara em outros campos experimentais no Alentejo e Ribatejo. Uma escolha óbvia pois o 
Alentejo é o melhor dos cenários para multinacionais  dependentes da agricultura 
latifundiária.”

http://www.vinci.com/vinci.nsf/en/index.htm
http://da.ambaal.pt/noticias/?id=2514
http://mobile.economico.pt/noticias/aeroporto-de-beja-avanca-com-servico-misto-para-carga-e-passageiros_160415.html
http://www.aeroneiva.com.br/pt-BR/Paginas/default.aspx
http://www.embraerdefensesystems.com/portugues/content/home/
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http://mobile.economico.pt/noticias/tekever-desenvolve-energias-renovaveis-para-soldados_113046.html
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http://mobile.economico.pt/noticias/tekever-desenvolve-energias-renovaveis-para-soldados_113046.html


 Este drone dos EUA é a bandeira dos drones de 
guerra. Conhecido por contribuir para a segurança do 
Ocidente em segurança. Apresentado como a melhor 
arma para combater o terrorismo fora e dentro de 
fronteiras. Nas noticias é o novo herói e o novo 
assassino, depende do ponto de vista. 

Já matou centenas de terroristas (islâmicos). Já salvou 
o mundo de personagens terríveis e perigosas para o 
pacifico cidadão da Europa ou EUA. 

Os civis atingidos devido a má marcação de alvo, erro 
técnico ou falsa informação, são danos colaterais, à 
qual a magnificência da máquina e o progresso 
tecnológico não podem ser postos em causa.

Pois é este lugar que empresas como a Tekever quer no mercado. Assumidamente virada para o 
mercado militar, devido aos fortes apoios financeiros, científicos e políticos que recebe. 

O “Virus” terrorismo está em todo o lado, desde Talibans, Frac, ALF, ELF, Anonimous, Comunistas, 
anarquistas, està em África, Coreia, Caxemira, Tibete, Paquistão,. No comboio, no metro, no avião, 
na tua rua em tua casa, na tua cama... Cuidado, eles são perigosos. È assim que hoje os órgãos de  
informação nos apresentam o mundo, cheio de perigos que não compreendemos nem conseguimos 
parar. È assim há muito, mas nos dias de hoje, com a consciência global a crescer, devido à 
iniciativa de grupos independentes e indivíduos, combater terroristas como nos anos 60/70/80 na 
América do Sul, ou como nos anos 90/2000 no Iraque, Afeganistão, Líbia, Congo, Mali, etc... já não 
passa tão favorável aos olhos da opinião publica. Para acabar com esses “atritos” políticos – pedras 
no sapato- criaram-se novas formas de fazer guerra, com cobertura jornalística favorável, o moldar 
da opinião publica sobre os “terroristas”, guerra ao longe para evitar mortes caseiras (Drones, 
misseis, bombas atómicas, doenças, contaminações, etc...).

Com a resposta subversiva, de desobediência civil e ação direta  popular às políticas mundiais 
dentro das próprias “fronteiras”, os governos veem-se pressionados pelas corporações a controlar as 
massas descontentes. A utilização da força bruta é para meter medo e afastar um numero de 
manifestantes. Depois podem usar as chamadas “armas não letais” que já mataram por várias vezes, 
ou paralisantes como gás pimenta, armas sonoras ou redes. Mas não chega o controle sobre a 
população tem de ser superior e o mais possível com o seu consentimento. Instalam-se câmaras 
pelas cidades e estradas, criam-se leis para o uso de chips para os seres humanos, nos carros nos 
medicamentos , nos cães, no telefone, no computador, na pasta do escritório. Criam-se cartões 
digitais para tudo; sabem onde compras, onde metes gasolina, onde vais de férias, onde compras 
roupa, que transportes utilizas, onde vais ao médico, sabem que caminhos fazes e que gostos tens.
Mas isso ainda não chega, o medo que o Estado tem de perder a sua segurança e regalias junto das 
corporações, leva-o a aceitar ainda mais repressão, mais controle pelo medo. 

Criam-se armas letais, como se fossem brinquedos, armas que podem ir a qualquer lado sem perigo 
para o militar que mata pela segurança do seu país e da sua família, outro militar, um terrorista, um 
traidor, um revolucionário, um descontente, uma família, um cidadão, um trabalhador, um irmão...
Eco-soldados, super-soldados, soldados sem memória, soldados para defender o quê?

“Propriedade, lucro, profissão, autoridade, leis são meios artificiais para satisfazerem minha 
natureza animal pela escassez de liberdade animal.”   Johann Heinrich Pestalozzi     

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/pestalozzi-307416.shtml
http://expresso.sapo.pt/homeland-e-os-drones-assassinos-de-obama=f781145

