
 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

ESA celebra em Portugal os 25 anos do Programa de Apoio Tecnológico 
 

FCT e Ciência Viva apoiam o evento, que reúne a comunidade europeia espacial 
no Pavilhão do Conhecimento 

 
Nesta quinta e sexta-feira, dias 11 e 12 de outubro, a comunidade espacial europeia reúne-se em Lisboa 
para celebrar os 25 anos do General Support Technology Programme (GSTP) da Agência Espacial 

Europeia. O evento, intitulado GSTP: 25 Years Enabling Growth and Innovation, realiza-se no Pavilhão 
do Conhecimento, e conta com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e da Agência 
Ciência Viva. Udo Becker, Manager dos Programas de Tecnologia da ESA, é o palestrante convidado da 
sessão de abertura, que conta com intervenções do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Manuel Heitor, da Vice-Presidente da FCT, Helena Pereira, e da Presidente da Agência Ciência Viva, Rosalia 
Vargas. Participam também no evento responsáveis de grandes empresas do setor do espaço, como o CEO 
da Thales Alenia Space UK, Ben Olivier, o COO da Euroconsult, Steve Bochinger, o Coordenador da 
Estratégia Tecnológica da Airbus Defence and Space - France, Bernard Andrau, e o Diretor de Negócios da 
OHB Technologies, Timo Stuffler.  
 
O GSTP foi criado em 1993 como um programa opcional destinado a maturar tecnologias para aplicações 
no espaço. Atualmente conta com 24 países membros, entre os quais Portugal. Nestes 25 anos, o Programa 
já apoiou mais de 1.600 projetos, com um valor total de 2.133 milhões de euros, em áreas tão diversas 
como Observação da Terra, Transporte Espacial, Ciência, Navegação, Viagens ao Espaço e Exploração 
Espacial e Tecnologias e Técnicas Gerais. Portugal aderiu ao programa em 2005, contando com um apoio a 
projetos no valor total de 27,85 milhões euros.  
 
No evento vão estar em destaque as histórias de sucesso e conquistas tecnológicas do programa e os novos 
desafios tecnológicos do I&D no Espaço. Em debate vai estar também o futuro da inovação e as 
oportunidades de cooperação ao longo de toda a cadeia de valor do setor. Nestes 25 anos, o GSTP teve um 
papel essencial no apoio à indústria espacial europeia no desenvolvimento de tecnologias de vanguarda 
para o espaço, capaz de assegurar a competitividade do setor e de apoiar as missões que monitorizam e 
exploram o nosso mundo. O programa tornou-se numa peça chave para a construção de conhecimentos e 
capacidades na indústria espacial, e um elemento fundamental da ESA para promover a não-dependência 
tecnológica e a inovação.  
 
Consulte o Programa.  
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