
Engenheiro esteve no Porto para dar a conhecer projetos espaciais

Português lidera
operações de voo
de missão a Marte

Tiago Loureiro trabalha na Agência Espacial Europeia.
Há mais dois portugueses envolvidos na ExoMars 2020
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espaço Há um português
no comando das operações
de voo da ExoMars, a missão

da Agência Espacial Euro-
peia (ESA) que, em 2020,
conta fazer chegar a Marte
um rover de exploração eu-

ropeu e uma plataforma de

superfície russa.

Tiago Loureiro lidera a

equipa responsável por to-
das as operações de voo e

será dele a responsabilida-

de, por exemplo, de coorde-

nar a especificação, produ-
ção e validação dos sistemas

que fazem parte do centro
de controlo e antenas de co-

municações e liderar a exe-

cução das operações de voo,
desde que a nave se separa
do foguetão até à aterragem
em Marte.

A missão, que deverá ater-
rar no planeta vermelho em
2020, vai permitir perceber

se há ou houve vida naque-
le planeta. "É um passo fun-
damental para a futura ex-
ploração de Marte, seja nas
missões para trazer amos-
tras para a Terra, seja para
preparar futuras missões ro-

bóticas", explica Tiago Lou-
reiro, que há dias esteve em
Portugal para dar a conhecer
o projeto, no âmbito das

SpaceTalks, uma iniciativa
promovida pela ESA e Fun-

dação para a Ciência e Tec-

nologia.
"Se se encontrarem indi-

cações de que houve vida
em Marte, muda o facto de

que teríamos confirmação
que a vida pode surgir nou-
tros sítios que não a Terra.
Seria uma mudança enorme
no conhecimento da Huma-
nidade". Se não, será sem-

pre aprofundado o conheci-
mento sobre a geologia e su-

perfície daquele planeta.
O engenheiro aeroespa-

cial, de 41 anos, é natural de

Setúbal e formou-se no Ins-
tituto Superior Técnico.
Está na ESA desde 2004 e já



colaborou noutras missões

na agência europeia, como
o satélite MetOp-A (o pri-
meiro da série, lançado em
2006), a sonda LISA
Pathfinder (antes do lança-
mento), o observatório
Herschel/Planck (lançados
em 2009) e a missão Gaia

(lançada em 2013).
Nesta missão, não será o

único português. No centro
de controlo em Darmstadt,
o responsável pelo desen-
volvimento do simulador de

operações e a responsável
pelo sistema de controlo de

missão da ExoMars 2016 são

também portugueses, expli-
cou, realçando que há vários
cientistas portugueses a tra-
balhar na ESA. •
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Missão desde 2016
A ExoMars teve uma pri-
meira fase em 2016, que
consistiu no lançamento
de um satélite na órbita
de Marte.

Conhecer planeta
Amostras da ExoMars
2020 vão avaliar geolo-
gia, distribuição da água,
origem do metano na at-
mosfera e se há vida.

Outras missões
A NASA colocou, na pas-
sada semana, a sonda In-
Sight na superfície de

Marte para estudar a sua

evolução.


