
A estação de rastreio e controlo
de satélites na ilha de Santa
Maria, nos Açores, é operada pela
empresa portuguesa Edisoft

Segunda oportunidade
para Portugal crescer
no domínio espacial

Defesa. Ministério procura associar privados num projeto, financiado

por Bruxelas, de vigilância e rastreio de objetos na órbita terrestre



MANUEL CARLOS FREIRE

Portugal lançou há 24 anos o seu
único satélite, o POSATI. Foi um
projeto sem continuidade mas, ago-
ra, a UE oferece ao país nova opor-
tunidade de desenvolver uma capa-
cidade sólida no domínio das tec-
nologias espaciais e que, como nos
anos 1990, alia o Estado a universi-
dades e às empresas privadas.

Lisboa formalizou no passado a
2 1 de agosto a sua candidatura ao
programa europeu de Vigilância e
Rastreio Espacial (SST, sigla em in-
glês) , ao qual está associado um pa-
cote financeiro de 190 milhões de
euros. Só que "o Estado não tem ex-
periência nesse domínio", pelo que
esta oportunidade só pode ser apro-
veitada via consórcio que integre
empresas privadas do setor, reco-
nhece ao DN fonte militar ligada ao

processo. Outros parceiros são as
universidades de Lisboa e do Porto
e o Instituto de Telecomunicações.

"Portugal oferece condições de
observação do espaço que outros
locais não têm", podendo ceder ter-
renos nos Açores e na Madeira para
os privados instalarem telescópios
e radares, enquanto "as empresas
têm acesso a fundos comunitários e
áreas de negócio que de outra forma
não conseguem", diz fonte do Mi-
nistério da Defesa ligada ao proj eto.

Mais, "este é o único programa
espacial [europeu] sob o chapéu da
Defesa" e que se desenvolve numa
"plataforma de gestão partilhada",
realça aquela fonte, adiantando que
o Estado prevê entrar com um mon-
tante até 1 ,4 milhões de euros no to-
tal dos dois milhões de investimen-
to estimado inicial- os quais "po-
dem ser recuperáveis em função do
interesse das empresas que entrem
nesta parceria" com interesse para a
defesa, economia ou ciência.

O programa SST - que se segue
ao Galileu (sistema de navegação
por satélite), Copernicus (observa-
ção daTerra) eGOVSATCOM (co-
municações via satélite de governos
e Forças Armadas da UE) -visa de-

tetar, catalogar, prever e mapear a
trajetória dos milhares de objetos
que circulam na órbita do planeta,
sejam satélites ativos ou o chamado
lixo espacial e que, pela sua quanti-
dade, podem afetar lançamentos de
naves ou foguetes para o espaço. Os
riscos de colisão associados a todo
esse material representam "uma das

principais ameaças aos sistemas de
satélite" de que dependem múlti-
plos serviços (meteorologia, teleco-
municações), avisa Bruxelas.

Para a Defesa, a aceitação da can-
didatura portuguesa "permitirá ca-
pacitar" o país em "áreas sensíveis e

tecnologicamente diferenciadas",
bem como contribuirá para "uma
maior segurança nacional e inter-
nacional no e do espaço". É no plano
da vigilância e segurança que, pelas
implicações ao nível da soberania,
surgiram reservas nalguns círculos
com a decisão da espanhola Dei-
mos {ver caixa) em ter um projeto
próprio, segundo algumas fontes.

ADeimos integrou um consórcio
com outras companhias (como a
Edisoft, GMVou EID) que entregou
uma proposta à Defesa em 2014,
quando foi lançado o SST europeu,
para a qual não houve resposta. Daí
ter optado por depois avançar sozi-
nha, explica uma das fontes.

Note-se que em2015 foi criado o

primeiro consórcio de países euro-
peus para o SST, com Alemanha, Es-

panha, França, Itália e Reino Unido.
"A relevância estratégica deste

tema para Portugal resulta do tipo
de informação e de tratamento de
dados que daí possa resultar", daí
decorrendo "a sua importância crí-
tica para efeitos de soberania nacio-
nal", alerta uma fonte, enquanto ou-
tra lembra que a NATO discute nes-
ta altura a sua estratégia militar para
o espaço (visto como área de confli-
tualidade e a exemplo do que já su-
cede ao nível da ciberdefesa) .

Um oficial do Ministério da Defe-
sarelativiza os receios ao nível da so-

berania, pois vai-se "receber e parti-
lhar dados e até vender informação"
aos atores envolvidos no lançamen-
to e operação dos satélites. "Temos

de correr alguns riscos para ter algu-
ma coisa" num setor onde o Estado

pouco ou nada tem atualmente, as-
sume esta mesma fonte.

Por isso é que a relação civis-mi-
litares constitui "um grande desafio"
neste projeto. "Vamos lançar uma
competição" para os privados com
interesse em associar-se ao Estado,
alguns dos quais manifestaram a in-
tenção de aderir com investimentos
na ordem de um milhão de euros,
sublinha ao DN uma das fontes do
Ministério da Defesa. Ao "desenhar
o caderno de encargos para as em-
presas entrarem" - definindo, entre
outros parâmetros, o modelo de

aquisição de componentes e de ex-

ploração do negócio - é que esse as-

peto será acautelado.
O projeto é liderado pelo Minis-

tério da Defesa e nele participam o
da Ciência, Tecnologia e Ensino Su-

perior- já envolvido no projeto de

criação de um porto espacial na ilha
açoriana de Santa Maria, para lan-
çamento de satélites de pequena di-
mensão - e, ainda a Presidência do
Conselho de Ministros e os gover-
nos regionais dos Açores e Madeira.

INTERESSADOS

EDISOFT
> Empresa onde os franceses
da ThaLes têm 65% do capitaL
e o Estado 35%, através da hol-

ding Empordef e da NAV, opera
nas áreas militar e civil em se-
tores que vão desde sistemas
navais de informação, coman-
do e controLo aos de comuni-

cações e navegação por satéli-
te ou de observação da Terra.

DEIMOS
> Companhia de capitais espa-
nhóis sediada em Lisboa, a

Deimos Engenharia produz
sistemas informáticos espa-
ciais desde 2002 em diferen-
tes áreas, entre as quais as de

orientação, análise de missão

ou navegação e controLo.



EID
> A portuguesa EID, cuja
venda à ingLesa Cohort conti-

nua por finalizar, é especiaLista
nos campos da eLetrónica e co-

municações na área da Defesa.

GMV
> O grupo espanhoL GMV, que
adquiriu a portuguesa Skysoft
em 2005, permitindo-Lhe ex-

pandir-se em domínios como

os do desenvoLvimento e inte-

gração de software e sistemas

aeroespaciais e aeronáuticos.


