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Das cadeiras do Técnico para uma 
aventura no espaço 
 
10:30Carla Castro e Tânia Madeira Drones e tecnologia aeroespacial são alguns sucessos 
da equipa liderada por Pedro Sinoga e Ricardo Mendes. Construir o primeiro satélite feito 
integralmente com tecnologia portuguesa é o próximo passo da Tekever. Dois alunos de 
Engenharia Informática, colegas de carteira no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, 
desenvolveram uma plataforma que integra tecnologias de mobilidade e de inteligência 
artificial para agilizar e automatizar os processos de negócios. E foi assim que nasceu a 
Tekever. "Em 2000, quando estávamos a acabar o curso no Técnico, notámos que havia 
um vazio de mercado para tecnologias que tirassem partido de redes com os telemóveis, 
que estavam a começar a ser muito utilizados. Conversa puxa conversa, em 4 de Janeiro 
de 2001 fundámos a Tekever e, desde aí, temos vindo a percorrer este caminho", conta 
Pedro Sinoga, presidente-executivo (CEO) da empresa. A Tekever está organizada em 
duas grandes áreas - a de tecnologias de informação e a divisão aeroespacial, de defesa e 
segurança. Mas muita coisa mudou nestes 15 anos. "Desde o início tínhamos a convicção 
de que havia uma necessidade no mercado, havia clientes que precisavam deste tipo de 
tecnologia, tudo o resto acabou por ser um risco compensado, que fomos levando dia-a-
dia. Parece que não se nota mas, de repente, passaram-se 15 anos e passámos de um 
grupo de três pessoas para quase 150 pessoas, com escritórios pelo mundo todo", 
acrescenta Pedro Sinoga. Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, China e Emirados, 
a Tekever está presente em todos eles, através de subsidiárias. Com um investimento 
inicial de cinco mil euros, a empresa hoje factura cerca de 25 milhões e espera chegar ao 
final do ano com mais de 200 colaboradores. Cerca de 80% vem de fora de Portugal. "De 
início, quando desenhámos a Tekever, foi como uma empresa que iria funcionar no mundo 
e para o mundo todo. Desde o dia um que tínhamos o objectivo de ter escritórios e 
presença nos EUA e na Ásia", relembra o CEO. O primeiro sucesso da empresa foi o 
primeiro grande projecto para a agência espacial europeia. A esse sucederam-se muitos 
outros. A Tekever desenvolve ainda os sistemas de controlo e fabrica drones que vão ser 
usados na vigilância marítima dos países da União Europeia, no Atlântico Norte e 
Mediterrâneo. Mas, em 2015, a tecnologia portuguesa da Tekever chegou mais longe do 
que nunca. "Eu diria que o ano passado houve um grande momento. Conseguimos, em 
Setembro, fazer o primeiro lançamento de tecnologia para o espaço, que era um dos 
nossos objectivos há já muitos anos, que deu inclusivamente origem à criação de uma das 
nossas empresas, a Tekever Space. O ano passado conseguimos fazer o primeiro 
lançamento numa missão chinesa, com tecnologia nossa a bordo ", conta Ricardo Mendes. 
Além da Agência Europeia de Defesa e da NATO, a agência espacial norte-americana 
(NASA) tem sido também uma cliente assídua. Apesar de tudo, a jovem empresa acredita 
que está ainda no início de tudo aquilo que quer fazer. "Queremos criar uma empresa que 
fique na história por ter feito coisas marcantes no mundo. Acho que já conseguimos fazer 
algumas coisas interessantes, mas ainda temos muito mais para fazer", promete Ricardo 
Mendes. E desvenda um pouco desse muito que há para fazer: a Tekever vai lançar, em 
2016, o primeiro satélite feito integralmente com tecnologia portuguesa e pode começar a 
cumprir o sonho de deixar uma marca na história. 
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