
Já estamos no espaço
(e não é pouco). Caras e projetos do

"ecossistema espacial português"

DEIMOS ENGENHARIA
Do desenho de satélites
ao sonho de levar
a primeira peça
portuguesa para a Lua

••• Os projetos são muitos e nem sem-

pre fáceis de perceber para um leigo na
matéria. Nuno Ávila, de 44 anos, fez par-
te da primeira fornada de engenheiros
aeroespaciais do Instituto Superior Téc-

nico e fundou em 2002 a Deimos Enge-
nharia, filial portuguesa do grupo Dei-

mos. "No início era eu, uma secretária e

pouco mais", diz. "Uma mesa mesmo",
sorri. Mais de 15 anos depois, do currí-
culo faz parte o desenvolvimento de saté-

lites, um deles ainda hoje líder de mer-
cado para aplicações de agricultura e que
tem como cliente, por exemplo, o depar-
tamento agrícola dos EUA.

Se a unidade fabril de integração de

satélites está em Espanha, em Portugal
têm o quartel-general no Parque das

Nações e trabalham em processamento
de dados e desenvolvimento de missões.

De ajudar a planear missões a Marte a

desenvolver a plataforma que divulga as

imagens recolhidas pelo Copernicus -
um programa europeu de observação da

Terra -, é difícil selecionar o projeto que
mais se destaca. "Um dos primeiros pro-
jetos em Lisboa foi calcular o local de

aterragem da primeira missão europeia
a Marte, a MarsExpress." O desfecho, em
2004, não ficou para a História, já que o

rover não ficou operacional. Mas não foi

por aterrar no sítio errado.

Entretanto, na mesma linha, contri-
buíram nos cálculos para trajetórias
não só de novas missões ao planeta
vermelho mas também a Júpiter. Em

suma, 150 a 200 projetos com a Agên-
cia Espacial Europeia nos últimos anos.

"Conseguimos garantir a Portugal, des-

de a nossa fundação, quase 30 milhões
de euros em trabalho na área do espa-

ço e já liderámos mais de 15 projetos
a nível europeu, quer na área do espa-

ço quer na área de aplicações do espa-

ço, nomeadamente marítimas." São,

por exemplo, membros fundadores do

projeto AIR Center, para o estudo do

Atlântico. E estão envolvidos no estu-

do da viabilidade de microlançadores
de satélites (foguetões) a partir dos

Açores para o espaço.
Por tudo isto, Nuno Ávila acredita que a

estratégia espacial formalizada esta sema-

na é uma boa notícia. "É o assumir da

importância do setor. Por cada curo inves-

tido no espaço, as análises econométricas

mostram que retornam quatro euros à

economia. À nossa economia ainda só

retornam dois euros por cada curo inves-
tido porque somos um país emergente
nesta área, com 20 anos de experiência.
Além disso, são exportações puras, não

precisamos de importar quase nada", subli-

nha o engenheiro.

Mesmo quando o futuro parece não

estar tanto em missões de fundo mas
em aplicações mais terrestres, Nuno diz

que não deixam de sonhar. "A última
proposta que fizemos é para levar o pri-
meiro componente português até à Lua.

Para nós, isto continua a ser importan-
te", sublinha, apresentando a Deimos,

que fatura 4 milhões de euros, como "a

empresa com mais carisma espacial em

Portugal." E querem continuar a apos-
tar no futuro: recebem alunos de mes-
trado e doutoramento e criaram um pré-
mio para os melhores estudantes de

Engenharia Aeroespacial do Técnico.
Até porque o recrutamento, que é "per-
manente", continua a ser um desafio.
"Ainda temos alguma dificuldade em
encontrar as pessoas de que precisa-
mos", admite.

Nuno foi um dos primeiros engenheiros aeroespaciais formados em Portugal


