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Entidade: PROESPAÇO - Associação Portuguesa das Indústrias do Espaço
António Neto da Silva (Presidente) e Domingas Carvalhosa

Recebido por: Deputadas Maria José Castelo Branco (PSD) e Elza Pais (PS)

Assunto: O futuro da indústria do Espaço

Exposição: O presidente da PROESPAÇO começou por agradecer a concessão da audiência, 
que tem como objetivo sensibilizar os deputados para a importância das opções que o Governo 
vai ter de tomar, em novembro próximo, que consideram estratégicas e determinantes para o 
futuro da indústria do Espaço no nosso País. Em causa está a reunião Interministerial da 
Agência Espacial Europeia (ESA), onde cada Estado membro assumirá compromissos de 
investimento para o próximo triénio (2013-2015), nomeadamente através da subscrição e 
cofinanciamento dos chamados Programas Opcionais da ESA.

Explicou que a maior parte da atividade da ESA está centrada nestes programas, que cada 
Estado Membro escolhe e financia livremente. As participações opcionais são o objetivo 
principal da participação na ESA, porque é nestes que se gera a capacitação da indústria, o 
desenvolvimento tecnológico e o acesso a mercados não-Espaço. 

Fez um breve enquadramento da situação da indústria espacial em Portugal e na União 
Europeia, referindo, em síntese:

 Portugal entrou na ESA (Agência Espacial Europeia) em 2000.
 O Espaço constitui uma área vital para a modernização do nosso País e um dos pilares 

estratégicos de desenvolvimento da União Europeia. A Europa está dependente da 
tecnologia americana, pelo que urge apostar na sua independência.

 O investimento nacional neste setor é muito rentável, sendo que Portugal tem tido um 
retorno de 100% das contribuições nos programas opcionais, com um mínimo de 
retorno de 2 por cada Euro investido. 

 O sector do Espaço é um empregador de quadros altamente qualificados, em que 
cerca de 30% são doutorados.

 As tecnologias desenvolvidas em Portugal são muito relevantes no contexto europeu, 
desempenhando o nosso País um papel preponderante em muitos programas da ESA, 
detendo expertise único em nichos tecnológicos do sector. Dado o elevado nível do 
conhecimento acumulado por esta indústria, a Agência Espacial Europeia não lança, 
nesses casos, concursos e entrega os projetos por ajuste direto às empresas 
portuguesas. Estas empresas, em geral de pequena dimensão, subcontratam gigantes 
como a Alénia, Thales, etc. 

 Descontinuidades neste momento significariam perda de liderança, mercados e 
dispersão de capacidades humanas e materiais para os países concorrentes, pondo 
em risco postos de trabalho e debilitando a imagem de Portugal no programa espacial 
e no panorama tecnológico europeu.

Chamou ainda a atenção para o facto de os níveis de investimento atuais estarem aquém do 
que seria o objetivo a atingir e de terem sofrido um corte de 50% em 2008. Assim, e estando 
consciente das dificuldades financeiras que o País enfrenta, a proposta da PROESPAÇO é de 
que se volte ao nível de investimento de 2005, isto é, a subscrição de programas opcionais em 
cerca 12M€/ano (36M€ no triénio 2012-2015), que a somar às contribuições obrigatórias 
resultaria num envolvimento de cerca de 24M€/ano. 
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Terminou, reafirmando a importância deste setor para a economia portuguesa, pelo que disse 
esperar que o Governo tome a decisão tendo em conta a definição de prioridades. Lembrou 
ainda que o investimento do Estado reclamado pelo setor, para os próximos três anos, 
corresponde ao custo de três quilómetros de autoestrada, sendo que cada euro investido induz 
um fator multiplicador de dois no rendimento do País. 

A Sra. Deputada Maria José Castelo Branco (PSD) cumprimentou os representantes da 
PROESPAÇO e colocou algumas questões, designadamente sobre o número de portugueses 
que trabalham, direta ou indiretamente, nesta área, sobre se habitualmente estabelecem 
protocolos com as universidades e perguntou ainda se já reuniram com outras Comissões e 
qual o resultado dessas reuniões.

A Sra. Deputada Elza Pais (PS) cumprimentou os audientes e felicitou-os pelo trabalho que 
desenvolvem. Questionou-os sobre o montante inscrito no Orçamento do Estado para 2013 
para este setor, sobre o número de empresas que trabalham nesta área e onde estão 
localizadas, sobre o número de técnicos implicados e ainda sobre o que acontecerá aos 
profissionais desta área, caso não seja garantido o montante mínimo.

O presidente da PROESPAÇO esclareceu que trabalham diretamente neste setor entre 250 e 
300 pessoas, das áreas da Engenharia Espacial, da Matemática e da Engenharia Informática, 
desconhecendo ao certo quantos profissionais estarão indiretamente envolvidos. Referiu ainda 
que as empresas estabelecem protocolos com as instituições de ensino superior, sempre que 
necessitam de conhecimentos específicos em determinada área.

Adiantou também que já reuniram com vários membros do Governo e com a Comissão de 
Assuntos Europeus, estando agendada uma reunião com a Comissão de Orçamento, Finanças 
e Administração Pública para aquela semana. Em relação ao Orçamento do Estado, 
desconhece se está já alguma verba inscrita, tendo existido demonstração de sensibilidade em 
relação a esta matéria, mas sem qualquer comprometimento, por parte do Governo, em 
relação à subscrição de programas opcionais. 

Fez ainda alusão a uma proposta que a PROESPAÇO tem defendido, desde 2003, no sentido 
da criação de uma unidade de missão junto do Primeiro-Ministro, por entender que a 
coordenação é fundamental neste setor.

Reafirmou, por último, a importância de um compromisso de longo prazo e de uma 
coordenação eficaz entre os vários ministérios envolvidos e apelou a que as dotações tenham 
em conta uma definição séria das prioridades do País.

A Sra. Deputada Maria José Castelo Branco (PSD) afirmou que o presente relatório será 
levado ao conhecimento da Senhora Secretária de Estado da Ciência.

A documentação da audiência, incluindo a gravação áudio e a documentação entregue, 
encontra-se disponível na página da Comissão, na Internet.

Palácio de São Bento, 31 de outubro de 2012

A assessora da Comissão,
Cristina Tavares


