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Nota de Imprensa 

 

Fórum do Espaço acolhe lançamento de Incubadora da ESA em Portugal  

 

Pavilhão do Conhecimento, Lisboa 

5 de novembro| 09h00- 18h00 

 

Lisboa, 30 de outubro de 2014 

 

Uma incubadora de empresas da Agência Espacial Europeia (ESA) em Portugal será 

lançada no 5º Fórum do Espaço, no próximo dia 5 de novembro, no Pavilhão do 

Conhecimento, em Lisboa. 

 

O lançamento do primeiro Business Incubator Centre (BIC) da ESA em Portugal é o enfoque 

desta quinta edição da iniciativa que reúne a comunidade espacial nacional em torno da 

divulgação e celebração dos principais sucessos do setor. De olhos postos no futuro da 

transferência de tecnologia espacial, comemoram-se também os 50 anos da cooperação 

Europeia no Espaço, correspondente a meio século de conquistas espaciais únicas. 

 

São estes os dois momentos principais do evento que conta com a presença do Ministro da 

Educação e Ciência, Nuno Crato, da Secretária de Estado da Ciência, Leonor Parreira, do 

Diretor da ESA, Franco Ongaro, e do Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 

Miguel Seabra. 

 

A instalação de um BIC ESA em Portugal surge na sequência de outro programa 

vocacionado para facilitar a transferência de tecnologia espacial para setores não espaciais 

- a Iniciativa Nacional de Transferência de Tecnologia Espacial (PTTI). Catorze projetos 

apoiados no âmbito do PTTI apresentarão desenvolvimentos e resultados no Fórum do 

Espaço. 

 

O Programa inclui ainda intervenções de vários peritos internacionais, sobre a evolução do 

setor Espacial e o seu impacto em Portugal. Projetos e resultados na área do Espaço, 

http://ptti.ipn.pt/
http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/espaco/docs/5thSpace_Forum_Agenda_rev14.pdf
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incluindo alguns protótipos de tecnologia para satélites, estarão patentes ao público na 

exposição organizada em paralelo, onde estarão presentes 22 empresas e instituições da 

comunidade espacial. 

 

O evento é coorganizado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), a Agência 

Espacial Europeia (ESA), o Instituto Pedro Nunes (IPN) e a Agência Nacional para a 

Cultura Científica e Tecnológica- Ciência Viva.  

 

Informação detalhada pode ser consultada na página dedicada ao evento. 

 

 

Para mais informações: 

 

Gabinete de Comunicação 

Ana Godinho 

T: 213 911 546  

ana.godinho@fct.pt 

 

Gabinete do Espaço FCT 

Luís Serina 

T: 213 911 560  

luis.serina@fct.pt 

 

Instituto Pedro Nunes 

Carlos Cerqueira 

T: 239 700 952 / 237 700 922 

ptti@ipn.pt 
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