MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

PORTARIA Nº 011 - EME, DE 14 DE JANEIRO DE 2019.
EB: 64535.050444/2018-78

Aprova a Diretriz de Iniciação do Projeto Centro
de Coordenação de Operações Móvel e define
responsabilidades pela constituição da equipe
que confeccionará o Estudo de Viabilidade do
Projeto - EB20-D-08.020 – 1ª Edição, 2018.
O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem os
incisos III e VII do art. 3º e os incisos II e XI do art. 4º do Regulamento do Estado-Maior do Exército (EB 10-R01.007), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 1.053, de 11 de julho de 2018, e de acordo
com o parágrafo 2º do art. 21 das Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento do Portfólio
e dos Programas Estratégicos do Exército Brasileiro (EB10-N-01.004), 1ª Edição, aprovadas pela Portaria do
Comandante do Exército nº 054, de 30 de janeiro de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovada a Diretriz de Iniciação do Projeto Centro de Coordenação de Operações Móvel,
integrante do Programa Estratégico do Exército Proteção da Sociedade - Prg EE PROTEGER (EB20-D08.020 - 1ª Edição, 2018), que com esta baixa.
Art. 2º A constituição da equipe que confeccionará o Estudo de Viabilidade - EV, ficará a cargo:
I - da Gerência do Prg EE PROTEGER, sob a supervisão do Estado-Maior do Exército - EME; e
II - o Órgão de Direção Geral (ODG), quando necessário e/ou acionado pela Gerência do Prg EE
PROTEGER, solicitará aos órgãos de direção setorial (ODS), Órgão de Direção Operacional (ODOP),
órgãos de assessoramento direto e imediato (OADI) e comandos militares de área (C Mil A) a indicação
de pessoal para participar dos trabalhos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gen Ex PAULO HUMBERTO CESAR DE OLIVEIRA
Chefe do Estado-Maior do Exército

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

DIRETRIZ DE INICIAÇÃO DO PROJETO CENTRO DE COORDENAÇÃO
DE OPERAÇÕES MÓVEL (EB20-D-08.020)
1. FINALIDADE
Regular as medidas necessárias à iniciação dos trabalhos do Projeto Centro de Coordenação de
Operações Móvel (CCOp Mv).
2. REFERÊNCIAS
a. Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008, que aprova a Estratégia Nacional de Defesa.
b. Portaria nº 233-Cmt Ex, de 18 de março de 2016, que aprova as Instruções Gerais do Ciclo de
Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar (EB10-IG-01.018).
c. Portaria nº 054-Cmt Ex, de 30 de janeiro de 2017, que aprova as Normas para Elaboração,
Gerenciamento e Acompanhamento do Portfólio e dos Programas Estratégicos do Exército Brasileiro –
NEGAPORT-EB (EB10-N01.004), 1ª Edição, 2017.
d. Portaria nº 099-EME, de 27 de julho de 2010, que define os projetos prioritários da Estratégia
Braço Forte para 2010 e constitui o grupo de trabalho inicial para sua implantação.
e. Portaria nº 45-EME, de 17 de abril de 2012, que cria o Projeto Sistema Integrado de Proteção
de Estruturas Estratégicas Terrestres (PEE PROTEGER).
f. Portaria nº 134-EME, de 10 de setembro de 2012, que implanta o Escritório de Projetos do
Exército (EPEx).
g. Portaria nº 192-EME, de 21 de novembro de 2012, que aprova a Diretriz de Implantação do
PEE PROTEGER.
h. Portaria nº 176-EME, de 29 de agosto de 2013, que aprova as Normas para Elaboração,
Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no Exército Brasileiro - NEGAPEB (EB20-N08.001), 3ª
Edição, 2013.
i. Portaria n° 133-EME, de 08 de agosto de 2018 que aprovou a Diretriz de Implantação do
Programa Estratégico do Exército Proteção da Sociedade.
j. Portaria-SEGECEX nº 4, de 26 de fevereiro de 2010, que aprova o Manual de Auditoria
Operacional do TCU.
k. Concepção de Transformação do Exército 2013-2022.
l. O Processo de Transformação do Exército, 08 de julho de 2014 (7ª SCh/EME).
m. Plano Estratégico do Exército 2016-2019/3ª edição, 2017.
n. Relatório de Auditoria Operacional do TCU, TC – 025.650/2014-9, com o respectivo Acórdão
(Acórdão Nº 543/2016 – TCU – Plenário).
o. Memória para Decisão Nr 001-EPEx/SGM, de 16 de dezembro de 2016, que aprovou a
proposta de definição do Portfólio Estratégico e Subportfólios Estratégicos do Exército e análise dos atuais
Projetos Estratégicos quanto à classificação em Programas e/ou Projetos Estratégicos.

p. Ordem de Serviço nº 01/2017-EPEx/SGM, de 18 de janeiro de 2017, que estabelece a
Transformação dos Projetos Estratégicos do Exército em Programas Estratégicos do Exército.
q. Memória para Decisão nº 02-EPEx/AGP, de 23 de agosto de 2017, que trata da transformação
do Projeto Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres (PEE PROTEGER) em
Programa Estratégico do Exército Proteção da Sociedade (Prg EE PROTEGER).
3. OBJETIVO DO PROJETO
O Projeto CCOp Mv tem por meta, como objetivo geral e visualizando o emprego dual,
incrementar a capacidade do Exército em operações ofensivas e defensivas, bem como contribuir para a
ampliação da capacidade de planejamento e coordenação da Força Terrestre em operações para a proteção
da sociedade, em situação de crise, na coordenação de segurança e atuação em Grandes Eventos, nas
operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e de Garantia da Votação e Apuração (GVA), nas ações
de prevenção e combate ao terrorismo, no apoio à defesa civil em caso de calamidades naturais ou
antropogênicas, inclusive em ambientes com possível contaminação Química, Biológica, Radiológica e
Nuclear (QBRN), na proteção da Estrutura Estratégica Terrestre (Infraestruturas Críticas), dentre outras
operações subsidiárias.
4. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A TOMADA DE DECISÃO
O Projeto CCOp Mv integra o Sistema de Coordenação de Operações Terrestres (SISCOT), cujo
Órgão Central é o Comando de Operações Terrestres (COTER).
Quando do emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem, conforme previsto na
Lei Complementar Nr 97, de 9 de junho de 1999, caberá à autoridade competente, mediante ato formal,
transferir o controle operacional dos órgãos de segurança pública necessários ao desenvolvimento das
ações para a autoridade encarregada das operações, a qual deverá constituir um centro de coordenação de
operações, composto por representantes dos órgãos públicos sob seu controle operacional ou com
interesses afins.
Assim, sempre visualizando o emprego dual, o CCOp Mv, constituído por Nós de Acesso (NA) e
Conjunto de Coordenação das Operações (CCO), possui, como objetivo geral, contribuir para a ampliação
da capacidade de planejamento e coordenação da Força Terrestre em operações na proteção da sociedade.
Nesse novo conceito metodológico, o Centro de Coordenação de Operações Móvel deve ser
estruturado para contribuir com a obtenção das Capacidades Operativas (CO), constantes do
CATÁLOGO DE CAPACIDADES DO EXÉRCITO (EB 20 – C – 07.001), bem como possuir os
atributos necessários que lhe permita ser inserido no seguinte contexto de Capacidades Operativas:
a. CO01. Mobilidade Estratégica: ser capaz de transportar uma força em grandes distâncias,
proporcionando velocidade de intervenção e flexibilidade de emprego, entre áreas estratégicas diferentes
do território nacional, do entorno estratégico e em área de interesse;
b. CO03. Prontidão: ser capaz de, no prazo adequado, estar em condições de empregar uma Força
no cumprimento de missões, valendo-se de seus próprios recursos orgânicos e meios adjudicados;
c. CO10. Proteção Integrada: ser capaz de proteger a sociedade, realizando a garantia dos Poderes
Constitucionais, a Garantia da Lei e da Ordem, a proteção de Estruturas Estratégicas, a prevenção e o
combate às ações terroristas e a participação da Força Terrestre em ações na Faixa de Fronteira, com
ampla colaboração do setor de segurança pública;
d. CO11. Atribuições subsidiárias: ser capaz de cooperar para o desenvolvimento nacional e o bem
estar social e para o apoio ao desenvolvimento econômico e de infraestrutura;
e. CO14. Planejamento e Condução: ser capaz de realizar planejamento, preparação, execução e
avaliação contínua de Operações no Amplo Espectro dos Conflitos, empregando meios e armamentos
modernos, baseados em Tecnologias de Informações e Comunicações, com adequada proteção;

f. CO15. Sistemas de Comunicações: ser capaz de estabelecer e operar estruturas de comunicações
para suportar toda necessidade de transmissão para a condução dos processos de apoio à decisão, as
informações para a consciência situacional do comandante nos diversos níveis e as ações para a busca da
superioridade de informações;
g. CO16. Consciência Situacional: ser capaz de proporcionar em todos os níveis de decisão, em
tempo real, a compreensão, a interação do ambiente operacional e a percepção sobre a situação das tropas
amigas e dos oponentes. É propiciada pela integração dos conhecimentos provenientes dos sistemas de
informação, sistemas de armas e satélites, apoiados em infraestrutura de comunicações com o nível
adequado de proteção;
h. CO17. Gestão do Conhecimento e das Informações: ser capaz de gerir e compartilhar o fluxo de
conhecimentos coletados ou produzidos por instituições militares e civis, nacionais ou internacionais, em
uma infraestrutura adequada, visando dar suporte aos Comandantes, em todos os níveis de decisão, para o
emprego dos meios e das forças militares terrestres;
i. CO18. Digitalização do Espaço de Batalha: ser capaz de apresentar a representação digital de
aspectos do espaço de batalha obtida pela integração entre sensores, vetores e radares, apoiada em uma
infraestrutura de informação e comunicações (IIC), permitindo disponibilizar informações aos diferentes
níveis de decisão, independente do lugar em que se encontram, com nível de proteção adequada;
j. CO25. Interoperabilidade conjunta: ser capaz de operar com uma força constituída de maneira
integrada, coordenada, harmônica e complementar com as demais Forças Armadas envolvidas em
operações conjuntas;
k. CO27. Interoperabilidade interagência: ser capaz de atuar com força constituída de maneira
integrada, coordenada, harmônica e complementar, em ambiente interagências, para o cumprimento das
missões estabelecidas;
l. CO29. Proteção Física: ser capaz de proteger o material, as instalações e o território de qualquer
ameaça à sua integridade em áreas definidas; e
m. CO30. Segurança das informações e comunicações: ser capaz de fornecer proteção adequada,
mantendo a integridade e a disponibilidade dos sistemas e das informações armazenadas, processadas ou
transmitidas, por meio da implementação de medidas adequadas para viabilizar e assegurar a
disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade de dados e informações.
Com isso, o CCOp Mv deve ser portador de características específicas que façam deste material de
emprego militar uma importante ferramenta para o incremento das diversas Capacidades Operativas da
Força. Ressalta-se a capacidade de ser desdobrado em áreas remotas, de ser transportado por todos os
meios, particularmente aéreos – asa fixa e rotativa do Exército e demais Forças –, bem como de operar
permanentemente, sem solução de continuidade, mesmo em atividades administrativas.
5. EQUIPE QUE CONFECCIONARÁ O ESTUDO DE VIABILIDAE
a. A cargo da Gerência do Prg EE PROTEGER, sob a supervisão do EME.
b. A equipe poderá ser multissetorial e multidisciplinar, podendo contar com o apoio técnico,
administrativo e pessoal de todos os ODS, ODOp, OADI, C Mil A e OM envolvidas, mediante
coordenação do ODG.
c. Para tanto, a Gerência do Prg EE PROTEGER, quando julgado necessário, poderá solicitar ao
EME a criação de um Grupo de Trabalho (GT) e/ou a realização de Reuniões Temáticas.
6. DADOS TÉCNICOS
a. Metas do Projeto
Previsto na dosagem de um por C Mil A, deverá ser desenvolvido e adquirido, até o final da
primeira tranche de planejamento do PROTEGER, um protótipo do CCOpMv, destinado ao Comando
Militar do Leste, quando será experimentado doutrinariamente. Concluída esta primeira etapa, serão

produzidos relatórios para subsidiar a decisão sobre a construção dos demais Centros, com os ajustes que,
eventualmente, se fizerem necessários.
A Equipe deverá apresentar EV compatível com o alinhamento estratégico constante da Portaria nº
133-EME, de 08 de agosto de 2018, que aprova a Diretriz de Implantação do Prg EE PROTEGER, bem
como incorpore, quando julgado necessário, estudos e conclusões, tendo por base o acrônimo DOAMEPI
- Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura - e o planejamento
de recursos, mas não se limitando a eles:
Doutrina
- identificação das capacidades militares terrestres e operacionais atuais e futuras a serem
atendidas pelo Projeto; e
- readequação ou atualização da doutrina vigente.
Organização
- necessidade de racionalização de efetivo e de reestruturação de cargos e OM.
Adestramento
- necessidade de incorporação de novas formas de preparo e emprego;
- possibilidade de uso de simulação;
- aplicação de novos meios auxiliares; e
- situação atual da estrutura de instrução militar nas OM, e possíveis soluções relacionadas ao
tema, tais como adequações de instalações, aquisições de materiais, incluindo-se meios auxiliares de
instrução e contratação de serviços; e
- necessidade de alterações dos programas de instrução.
Material
- possibilidades e impactos do custeio de SMEM obtidos para o Projeto, considerando-se o
contido nas Instruções Gerais para a Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego
Militar (SMEM) (EB10-IG-01.018);
- modernização e obtenção de SMEM, priorizando a Base Industrial de Defesa (BID);
- redução do hiato tecnológico e da dependência externa de SMEM a serem obtidos; e
- proposta de adequação de Quadros de Dotação de Material Previstos (QDMP) das OM.
Educação
- oportunidades de parcerias internas e externas à Força para capacitação de recursos humanos;
- situação atual da estrutura de educação nos EE, e possíveis soluções relacionadas ao tema, tais
como adequações de instalações, aquisições de materiais, incluindo-se meios auxiliares de instrução, e
contratação de serviços; e
- necessidade de alterações nos currículos dos EE.
Pessoal
- identificação de lacunas de competência, por meio de diagnóstico das competências essenciais
para os militares utilizadores dos SMEM, de modo a se identificar aquelas necessárias à manutenção e à
obtenção de novas capacidades, bem como as atualmente disponíveis, visando à definição de soluções,
tais como movimentação, capacitação, contratação de pessoal, entre outras, bem como à captação de
recursos para as atividades de pessoal; e;
- proposta de readequação de Quadros de Cargos (QC) e Quadros de Cargos Previstos (QCP) das
OM.
Infraestrutura

- necessidade e viabilidade de adequação e/ou, em último caso, construção de novas instalações
físicas, em decorrência da implantação do Projeto; e
- obras em andamento, estágio atual, respectivos contratos e seus impactos para o Exército
Brasileiro do não aproveitamento das mesmas no Projeto, ou ainda a possibilidade de sua interrupção.
Planejamento de Recursos
A proposta orçamentária para as soluções dadas pelo Projeto deverá ser compatível com as
informações contidas na Memória de Transformação do PEE PROTEGER em Prg EE PROTEGER, na
Diretriz de Implantação do Prg EE PROTEGER (EB20-D-08.XXX) e no EV, considerando-se o
conteúdo da letra c. Premissas, abaixo.
b. Amplitude
Neste contexto, o CCOp Mv deverá possuir capacidade instalada de comando, controle e
comunicações para atuar tempestivamente em ambientes operacionais duais (Guerra e Não Guerra)
destacando-se os que se seguem:
- área metropolitana: grandes centros urbanos, caracterizados pela densidade populacional,
grandes bolsões de miséria, imprevisibilidade de mobilidade terrestre, presença tempestiva de mídia
institucional e mídia informal, farta disponibilidade de serviços públicos como água, energia, internet e
telecomunicações, mas, com possibilidade de rápida perda destes serviços em situações críticas.
- área urbana: centros urbanos, caracterizados por razoável densidade populacional, com possíveis
bolsões de miséria, mobilidade terrestre facilmente controlável, presença tempestiva de mídia
institucional e mídia informal, razoável disponibilidade de serviços públicos como água, energia, internet
e telecomunicações, mas, com possibilidade de perda destes serviços em situações críticas.
- áreas rurais: baixa densidade populacional, possibilidade de forte apelo ambiental, mobilidade
terrestre baseada em estradas de terra, dificuldade em aderir a serviços públicos como água encanada,
energia, internet e telecomunicações.
- áreas atingidas por calamidades: deficiência ou inexistência de serviços públicos como água,
energia, internet e telecomunicações, população instável emocionalmente, elevada demanda de serviços
de saúde, transporte e alojamento, possibilidade de endemias e contaminação química, bacteriológica,
nuclear ou radiológica, presença tempestiva de mídia institucional e mídia informal, governo local
fortemente pressionado pela elevada e tempestiva demandas operativas de saneamento, com consequente
pressão populacional e midiática.
c. Premissas
Em face dos tipos de operações que são alvo prioritário do Projeto CENTRO DE
COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES MÓVEL, devem ser consideradas as seguintes tendências
estratégicas, conforme indicadas no item 2.3 do Manual EB20-MC-10.201 - OPERAÇÕES EM
AMBIENTES INTERAGÊNCIAS, que trata de “OPERAÇÕES NO AMPLO ESPECTRO DOS
CONFLITOS”:
- crescente importância das Operações de Informação;
- evolução das capacidades próprias das guerras irregulares;
- prevalência dos aspectos não militares na solução de conflitos; e
- expansão dos conflitos para além do campo de batalha.
Essas tendências exigirão que o estado esteja preparado para empregar uma diversificada
combinação de vetores militares e civis na solução de conflitos e crises. Para tanto, torna-se
imprescindível que sejam aperfeiçoadas a integração interforças e a cooperação Interagências.
As forças a serem empregadas devem estar aptas às missões de todo o espectro dos conflitos: das
ações desencadeadas em situação de paz estável até às operações militares desencadeadas em situação de
guerra, passando pelas etapas intermediárias da escalada da crise que podem envolver o Estado.
Assim, a F Ter deverá estar apta a conduzir Operações no Amplo Espectro, ou seja, conduzir
ações que combinem as atitudes ofensiva, defensiva, de pacificação, e de apoio aos órgãos

governamentais e internacionais (em Garantia da Lei e da Ordem e na assistência humanitária, por
exemplo), de forma simultânea ou sucessiva. Tal requisito de emprego está presente na quase totalidade
das situações, em um ambiente de cooperação interagências, as quais poderão ser inseridas no contexto
CCOp Mv, que permitirá o acolhimento total ou parcial dessas instituições.
Assim, o CCOp Mv deverá possuir meios que possibilitem a ampliação da capacidade da Força
Terrestre para o planejamento, condução, comando, controle, coordenação e comunicações em operações
de Guerra e de Não Guerra, tendo a possibilidade de realizar ações ofensivas, defensivas e de cooperação
com as agências, conforme se segue:
1) Operações Ofensivas (Op Ofs)
São operações terrestres agressivas nas quais predominam o movimento, a manobra e a iniciativa,
para cerrar sobre o inimigo, concentrar poder de combate superior, no local e no momento decisivo, e
aplicá-lo para destruir ou neutralizar suas forças por meio do fogo, do movimento e da ação de choque.
2) Operações Defensivas (Op Def)
São operações realizadas para conservar a posse de uma área ou território, ou negá-los ao inimigo,
e, também, garantir a integridade de uma unidade ou meio. Normalmente, neutraliza ou reduz a eficiência
dos ataques inimigos, infligindo-lhe o máximo de desgaste e desorganização, buscando criar condições
mais favoráveis para a retomada da ofensiva.
3) Operação de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO)
A Op GLO é uma operação militar conduzida pelas Forças Armadas, de forma episódica, em área
previamente estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio em cooperação com agências de Segurança Pública e Defesa
Civil.
4) Operação de Garantia da Votação e da Apuração (Op GVA)
A Op GVA é uma operação militar que visa proteger as estruturas destinadas a execução do pleito
eleitoral ordinário ou extraordinário, assim como garantir a inviolabilidade física das urnas tanto no local
de votação quanto em seus deslocamentos. Eventualmente poderá haver a colaboração de agências de
Segurança Pública e Defesa Civil.
5) Grandes Eventos
São aqueles eventos originados por iniciativa do Poder público ou por Organizações NãoGovernamentais que se caracterizam pela importância e pela diversidade das entidades e autoridades
nacionais e internacionais participantes. Em geral, promovem expressiva concentração de pessoas em
ambientes fechados ou em espaços públicos abertos, com repercussão nas mídias nacional e internacional.
Nesses eventos, a Força Terrestre cooperará com agências de Segurança Pública e Defesa Civil.
6) Operação de Proteção de Estrutura Estratégica
São operações que visa impedir a interrupção ou destruição de instalações, serviços, bens e
sistemas em situação de crise que poderão provocar sério impacto social, ambiental, econômico, político,
internacional ou à segurança do Estado e da sociedade.
7) Operação de Prevenção e Combate ao Terrorismo
Nesse tipo de operação a F Ter atua isoladamente ou em conjunto com outros órgãos
especializados de governo, nos níveis federais, estaduais e municipais visando inibir ou combater um
conjunto de atitudes e atos extremos de violência perpetrados por indivíduos ou um grupo de pessoas, de
modo a incutir medo, terror, e assim obter efeitos psicológicos, com o objetivo de influenciar governos e
populações, almejando atingir objetivos políticos, ideológicos ou religiosos. Essas ações normalmente
acontecem em ambiente interagências.
8) Ações Subsidiárias
As ações subsidiárias, compreendidas pelo conjunto de ações realizadas pela Força Terrestre em
apoio aos órgãos governamentais em cooperação com o desenvolvimento nacional e bem-estar social, são
de natureza “não militar”, mas são levadas a efeito pelas Forças Armadas por razões socioeconômicas,

esgotamento da capacidade do instrumento estatal responsável, insuficiência ou inexistência dessa
capacidade na área onde se fazem necessárias essas atividades.
Compreendem as seguintes ações: de apoio à Defesa Civil, no atendimento a calamidades;
naturais ou provocadas, inclusive em ambiente atingido por agentes químicos, biológicos, radiológicos e
nucleares, que requerem a utilização de equipamentos especializados e pessoal especialmente capacitado
para atuação; apoio da Engenharia militar, em obras de infraestrutura do país ou no lançamento de pontes
para o restabelecimento de tráfego; emprego de veículos terrestres, embarcações e aeronaves do Exército
em operações de busca e salvamento ou no transporte de civis e evacuação de áreas em situações de
emergência; distribuição de donativos; desobstrução de vias; atendimento médico; análise de imagens;
assistência religiosa, dentre outras.
Assim, o CCOp Mv deverá possuir as seguintes funcionalidades:
1) possuir preferencialmente, todas as capacidades instaladas no CCOp Fixo de seu escalão
enquadrante;
2) possuir equipamentos de comunicações e de coordenação e controle que possam operar em
condições plenas, independente da deficiência ou inexistência de serviços públicos como energia, internet
e telecomunicações na área de operações;
3) possuir equipamentos que permitam a comunicação por voz, imagem e dados com todos os seus
elementos subordinados até a fração Grupo de Combate, independente dos equipamentos de
comunicações existentes juntos às OM subordinadas a este G Cmdo;
4) possuir equipamentos de comunicações que facilitem a comunicação por voz, imagem e dados
com outras tropas e agências empregadas na operação, sendo viável a cessão, por empréstimo, destes
equipamentos em benefício da operacionalidade;
5) estar em condições de prover as comunicações sem fio (rádios) e confinadas (fio e fibra ótica).
Os enlaces rádio deverão ser de alta velocidade e de baixa velocidade, segundo a frequência e o tipo de
modulação, devendo estar em condições de prover os seguintes serviços, de acordo com o estudo efetuado
pelos Oficiais de Comunicações e de Informática do G Cmdo (de acordo com a operação): C2 em
Combate; Pacificador; Zimbra; Vídeo conferencia estática e em movimento; EB Voip; RITEX; VPN; e a
integração dos seguintes Sistema(s) DFPC; Hermes/Hidra; SISCOFIS; COBRA; AVEX; SIPLOM;
SPED; Google; Infoseg; Digifor; EB mail e EB Chat; FTP; SIAFI; TV por assinatura; BDGEx; dentre
outros e Softwares/Sistemas externos à F Ter, como por exemplo: Bombeiros, Polícia Militar, Defesa
Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e outros que sejam oportunos e necessários;
6) possuir a capacidade de executar a comunicação (voz, imagem e dados) em tempo real, fluindo
através da Internet (contratada ou estabelecida por Eqp do CCOp Mv), possibilitando o uso de todos os
recursos coordenados pelo CCO e deverá permitir que uma parcela deste fluxo possa fluir através de uma
Rede de Alta Velocidade (RAV) dedicada estabelecida em paralelo;
7) permitir elevada capacidade de transferência de dados entre escalões interligados. Deverá ser
capaz de integrar-se ao Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS), garantindo as
comunicações a uma Divisão de Exército em todas as operações listadas na letra c. Premissas; e
8) possuir mobilidade e transportabilidade tal que lhe confira a capacidade de ser desdobrado em
áreas remotas e isoladas.
d. Exclusões e restrições
Deverá ser desenvolvido, inicialmente, apenas o CCOp Mv destinado ao Comando Militar do
Leste, que servirá de base para o desenvolvimento dos sete Centros restantes, devendo atender às
especificidades de cada Comando Militar de Área.
e. Classificação Sigilosa
Não aplicável ao presente estudo. Qualquer necessidade neste sentido será proposta
oportunamente.
f. Infraestrutura necessária e existente para o desenvolvimento do EV

Deve-se utilizar as já existentes no Prg EE PROTEGER.
g. Riscos visualizados
1) Falta de apoio de pessoal especializado e que represente todas as partes interessadas, envolvidas
na implantação do Projeto.
2) Inobservância da normativa referente à gestão de programas, projetos e ciclo de vida dos
SMEM.
3) Soluções que aumentem a dependência de um só fornecedor, o que ocasionará maiores
dificuldades de negociação de produtos e serviços.
4) Descontinuidade e/ou insuficiência de recursos orçamentários para investimento e custeio.
7. RECURSOS DISPONÍVEIS
Os recursos financeiros necessários ao desenvolvimento do Centro de Coordenação de Operações
Móvel, conforme especificações definidas na documentação a ser produzida para a Gestão do Ciclo de
Vida do Material, estão previstos na primeira tranche do Programa PROTEGER, com os recursos
referentes ao ano de 2019 já garantidos.
As necessidades referentes aos recursos humanos serão contempladas pela colaboração de
capacitada equipe técnica do Exército, encontrada nas Organizações Militares que detenham a necessária
expertise e, eventualmente, com a participação de entidades civis de pesquisa, desenvolvimento, produção
e comercialização, mediante o adequado processo licitatório.
8. PRAZO PARA A CONFECÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE
O EV deverá ser concluído até 04 (quatro) meses a contar da publicação desta Diretriz no Boletim
do Exército.
Brasília, DF, 14 de janeiro de 2019.

Gen Ex PAULO HUMBERTO CESAR DE OLIVEIRA
Chefe do Estado-Maior do Exército

