DEFESA
AERONÁUTICA & ESPAÇO

SOLUÇÕES DE ENGENHARIA ALÉM FRONTEIRAS

NAVIO PATRULHA OCEÂNICO

ROBUSTEZ
• Construção Naval de excelência
• Confiança em mais de 10 anos
de Operações Navais de
sucesso
• Sustentação, Comodidade e
eficiência

ESCALABILIDADE

FLEXIBILIDADE

de Capacidades Operacionais

e Redundância

• Aumento de capacidades letais
(Armamento mais robusto)
• Aumento de capacidades de
Vigilância (Mais sensores e
integração de sistemas
orgânicos)
• Capacidade sobrante de
transporte de Pessoas
(Militares ou Civis)

• Embarque de soluções
contentorizadas (Hospital
campanha /Sistemas de
Combate à poluição)
• Sistemas de Apoio a Gestão de
Crises
• Integração de Sistemas de
Vigilância, Armas e Sensores
(Veículos não tripulados /
Misseis / torpedos / minas /
Electroópticos / Infravermelhos)
• Interligação fácil e rápida

VERSATIBILIDADE
• Missões de Soberania, Segurança
e Defesa Nacional
• Missões de Duplo Uso
• Missões de Diplomacia e
Representação Internacional
• Missões de Combate ao
Terrorismo e Crime Organizado
transnacional
• Missões de prevenção da
Pirataria marítima e apoio ao
combate às actividades ilegais

O projecto Português dos NAVIO PATRULHA OCEÂNICO representa o sucesso da construção naval militar de duplo uso.
Este Navio é a conjugação perfeita da construção naval com a integração tecnológica.
Simplicidade e eficiência garantida através dos modernos sistemas de Gestão, Comando e Controlo da plataforma e na partilha e gestão
da informação a bordo.
Projecto com garantia de referências operacionais da Marinha Portuguesa, apoiado pela sustentabilidade ao longo do ciclo de vida da
plataforma.
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CARACTERISTICAS
Navio com excelente desempenho no mar, com capacidades multitarefa especialmente vocacionado para actuar isolado
nas zonas de responsabilidade e soberania nacionais desenvolvendo tarefas de:
Busca e Salvamento Marítimo; Fiscalização da pesca; Controlo dos Esquemas de Separação de Tráfego; Prevenção e
Combate à Poluição Marítima; Prevenção e Combate a Actividades Ilegais como o Narcotráfico, Imigração Ilegal, Tráfico de
Armas e outros Ilícitos.
Deslocamento

1850t

Comprimento

83,1m

Boca Máxima

12,95m

Calado

3,82m

Propulsão Velocidade Máx.

21nós

Guarnição
Convés de voo para helicópteros ligeiros

35 + Margem para
mais 32 Pessoas
(Militares ou Civis)

