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NOTA DE IMPRENSA 

Data: 8 outubro 2012 
Para divulgação imediata 

 
Agência Espacial Europeia lança programa de transferência de tecnologia 

espacial em Portugal 
 

 
A Agência Espacial Europeia (ESA), em colaboração com a Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (FCT) através do Gabinete do Espaço, irá dar início a um 
programa de transferência de tecnologia espacial em Portugal, denominado 
Iniciativa Nacional de Transferência de Tecnologia Espacial (PTTI). A 
implementação deste programa estará a cargo do Instituto Pedro Nunes, 
entidade convidada pela ESA. 
 
A iniciativa será lançada no próximo dia 9 de outubro de 2012, pelas 12h15, no 
Pavilhão do Conhecimento, Lisboa, por Carlos Cerqueira, do Instituto Pedro 
Nunes, com João Fernandes, coordenador do programa nacional +E+I, e Frank 
Salzgeber, da Agência Espacial Europeia. O lançamento insere-se no Workshop 
temático dedicado aos Programas Tecnológicos da ESA, organizado pelo 
Gabinete do Espaço da FCT, em preparação para a reunião interministerial da 
ESA, e contará com a participação de Carlos Oliveira, Secretário de Estado do 
Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, e de  Franco Ongaro, Diretor 
dos Programas Tecnológicos da ESA. 
 
O programa PTTI visa reforçar a competitividade da indústria espacial 
portuguesa e promover a inovação tecnológica, apoiando e facilitando a 
transferência de tecnologia espacial já disponível para setores não espaciais. 
Neste contexto, a ESA regista já mais de 200 tecnologias espaciais transferidas e 
a criação de várias start-ups europeias com projeção em mercados 
internacionais. 
 
No âmbito da Iniciativa Nacional de Transferência de Tecnologia Espacial está 
previsto um concurso para financiamento de projetos, dirigido a empresas 
portuguesas que trabalhem e desenvolvam tecnologias na área espacial assim 
como a universidades e aos seus laboratórios de investigação. 
 
 
Sobre o IPN: 
O Instituto Pedro Nunes (IPN) – Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e 

Tecnologia é uma instituição sem fins lucrativos e incubadora de empresas líder em transferência 

de tecnologia no sector de inovação português. A atividade do IPN engloba a Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (I&DT) em parcerias com empresas, formação especializada, a  

http://www.esa.int/esaCP/index.html
http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/espaco/
http://www.ptti.ipn.pt/
https://www.ipn.pt/si/initapplication.do
http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/esa/workshops/infoday-tec/
http://www.esa.int/SPECIALS/TTP2/
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disseminação de conhecimento científico e tecnológico e o apoio à criação de start-ups e spin-offs 

assim como serviços especializados em Propriedade Intelectual. 

 
Sobre a participação de Portugal na ESA: 
Portugal é Estado-Membro da ESA desde novembro de 2000. O estudo de impacto sobre a 
participação de Portugal na ESA indica que cerca de 60 empresas e perto de 20 universidades 
portuguesas desenvolveram já projetos com a Agência Espacial Europeia, num total de contratos 
para Portugal que ultrapassam os 90 milhões de euros. O investimento português nos programas 
da ESA é caracterizado por um fator multiplicador de 2: por cada um milhão de euros investido 
nestes programas é gerado um retorno de dois milhões de euros para o setor espacial português.  

 
 
Para informações adicionais contactar: 
 
IPN 
Carlos Cerqueira 
Departamento de Valorização do Conhecimento e Inovação do IPN 
Tel. 239 700 300 / Fax: 239 700 965 
ptti@ipn.pt 

 
FCT Space Office 

Mário Amaral 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia  

Delegação Portuguesa à ESA  

Tel:  213 911 560 / Fax: 213 956 519 

mario.amaral@fct.pt 

http://spaceforum.fct.mctes.pt/docs/Impact_Study_Portuguese_Participation%20in_ESA.pdf
mailto:ptti@ipn.pt
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