
 

 

Viana do Castelo – 06 de Fevereiro 2019 

 

O Consórcio WestSea – EDISOFT entrega o Navio Patrulha Oceânico 
NRP Setúbal à Marinha Portuguesa 

 

“O Ressurgimento e a Afirmação Tecnológica na Construção Naval Militar em Portugal” 
 

 

 

A EDISOFT entrega à Marinha Portuguesa o segundo navio de um contrato para a construção de dois Navios Patrulha 

Oceânicos, cumprindo com o contratualizado com o Governo Português de entregar dois navios em 39 meses. 

Este Navio representa a excelência e a capacidade da construção naval militar de um Consórcio Nacional com 

capacidade de gestão de grandes projectos, afirmando o compromisso assumido, concretizando a entrega dos dois 

Navios em tempo e dentro do orçamento contratualizado. 

A entrega do Navio Patrulha Oceânico NRP Setúbal, à Marinha Portuguesa, demostra a capacidade emergente da 

engenharia naval militar em apoio às missões da marinha no âmbito da vigilância e soberania de Portugal no Mar. 

 



 

 

A construção deste navio, e do NRP Sines, este já a navegar em missão operacional nos mares dos Açores, são o 

culminar de 39 meses de trabalho conjunto de um consórcio de sucesso, WestSea – EDISOFT, aliando a Construção 

Naval e o conhecimento tecnológico nas áreas de Integração de Sistemas, de Sistemas de gestão da Plataforma e de 

Sistemas de Comando e Controlo. 

 

Este consórcio representa o Ressurgimento e a Afirmação da Construção Naval Militar em Portugal, garantindo o 

potencial de retorno ao investimento na defesa em desenvolvimento económico e tecnológico nacional com elevado 

potencial de exportação. 

 

Este Navio resulta de uma coordenação contínua, firme e eficiente, pautada pelos mais altos padrões de gestão de 

projectos de elevada complexidade, consubstanciada numa equipa conjunta de engenheiros e técnicos da WestSea e 

da EDISOFT residentes em Viana do Castelo. 

 

O investimento regional em Viana do Castelo tem potencial de retorno, conforme declarações de SEXA o Senhor 

Primeiro Ministro Dr. António Costa aquando da cerimónia de baptismo do NRP Sines em Julho passado: 

«…cada euro investido passará a valer por três porque reforçaremos a Defesa nacional, o sistema científico e o tecido 

industrial…» 

 

O projecto dos NPO´s representa uma aposta tecnológica da EDISOFT nos sistemas de Comando e Controlo da 

plataforma e na integração e gestão da informação a bordo, afirmando a continuidade das soluções implementadas. 

 

A EDISOFT é parceira da Marinha Portuguesa na renovação da esquadra e na afirmação da Sua capacidade operacional 

através de mais de 30 anos de uma estreita ligação.  

  



 

 

SISTEMAS A BORDO DO NRP SETÚBAL: 

 Sistema de Gestão da Plataforma (SGP) 

o Ponte / Central LA AV e AR / Casa das Máquinas 

 Sistema Integrador de Informação (SII) 

o Inclui Sistema Integrado Administrativo Logístico (SIAL) 

 Sistemas de Navegação e Vigilância (NAV) 

o Ajudas Visuais à Aeronave (FAV) 

 

Acerca da EDISOFT 

 

A EDISOFT é uma joint venture entre a Thales, a NAV Portugal e a Holding do Ministério da Defesa EMPORDEF, cuja 

missão é promover soluções inovadoras que privilegiem a segurança dos Sistemas Críticos dos seus clientes, em terra, 

no mar, no ar, no espaço e no ciberespaço, através duma equipa técnica de excelência. 

Tendo a sua sede localizada em Lisboa, um polo vocacionado para a construção naval militar em Viana do Castelo e a 

operar uma estação espacial terrestre na Ilha de Santa Maria, Açores, a EDISOFT está focada em fornecer às principais 

entidades portuguesas com responsabilidades nos domínios da Aeronáutica, do Espaço, da Segurança e da Defesa, 

acesso permanente às soluções tecnologicamente mais avançadas, tanto em momentos de conflito, como durante 

períodos de paz.  

Para além da integração de Sistemas Navais de classe mundial, e fornecimento de serviços de Segurança Marítima e 

espaciais altamente críticos, a EDISOFT fornece sistemas de Controlo de Trafego Aéreo para os clientes mais exigentes 

em todo o mundo. 
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Notas de imprensa: 

 


