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Em nome do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, quero dar as 
boas vindas a todos os presentes a este Primeiro Workshop de Inovação do 
INPE. 
 
Estabelecido há cinquenta e cinco anos, o INPE é um órgão da 
administração direta, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Telecomunicações, que tem como missão promover o acesso ao espaço e o 
desenvolvimento das aplicações associadas ao acesso ao espaço. 
 
A atuação do Instituto pode ser sintetizada como ocorrendo em três 
camadas, descritas como (a) a promoção da capacitação e autonomia 
nacionais na colocação de sistemas espaciais em órbita para a geração de 
informações e disponibilização de serviços, (b) o desenvolvimento e 
disponibilização da infraestrutura necessária para o rastreio e o controle de 
satélites em órbita e para a recepção, armazenagem e distribuição das 
informações ou serviços gerados e (c) a aplicação das informações geradas 
por sistemas espaciais para o avanço da ciência e o provimento de produtos 
e serviços inovadores à sociedade. 
 
Nesta última camada, o Instituto, em sua trajetória, nucleou no país quatro 
áreas de aplicações: Ciência Espacial, Previsão Numérica do Tempo, 
Observação da Terra e Ciência do Sistema Terrestre, que constituem as 
chamadas áreas de aplicações do INPE, através das quais, além de tornar 
disponível ao país novos conhecimentos científicos e tecnológicos na área 
espacial, o Instituto busca aplicar estes conhecimentos no atendimento de 
demandas nacionais, objetivando, essencialmente, traduzir o avanço 
científico e tecnológico em geração de riqueza e aprimoramento da 
capacidade competitiva do país.  
 
Em cada área de atuação do Instituto, são desenvolvidos projetos de 
pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento, chegando, 
mandatoriamente, a produtos e serviços inovadores, que impactem a vida do 
cidadão. Em cada área, busca-se, assim, ir do conhecimento até o 
desenvolvimento e oferta de produtos e serviços inovadores.  
 
O presente evento, desenvolvido e promovido pelo Núcleo de Inovação 
Tecnológica do INPE, tem como objetivos principais (a) disseminar conceitos 



e cultura de inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia, 
(b) identificar e divulgar projetos com potencial inovador em desenvolvimento 
nas diversas áreas de atuação do INPE, (c) identificar oferta e demanda de 
tecnologia por meio da interação entre as diversas áreas do INPE e também 
com universidades, empresas e sociedade e (d) promover parcerias e 
convênios, para o desenvolvimento de projetos de interesse institucional. 
 
Organizado na forma de palestras e painéis, a serem realizados ao longo de 
dois dias, o evento proporcionará uma ampla interação entre atores inter e 
intrainstitucionais, possibilitando uma ampla troca de experiências e a 
identificação de possíveis temas de cooperação. 

Em particular, permitirá ao INPE e seus colaboradores apresentarem os 
resultados do principal programa de política industrial desenvolvido pelo 
Instituto nos últimos doze anos, qual seja o programa sino-brasileiro para o 
desenvolvimento de satélites de sensoriamento remoto, designado pelo 
acrônimo CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite). 

Neste período, foi contratada a parte brasileira de três satélites na indústria 
brasileira, com resultados expressivos no que tange à inovação e à 
capacitação nacional no projeto e fabricação de sistemas espaciais. 

Destaca-se a fabricação e a integração do satélite CBERS-4, colocado em 
órbita em 09.12.2014. Operando com parâmetros nominais, e levando a 
bordo duas câmeras projetadas e fabricadas no Brasil, o CBERS-4 produz 
imagens do território brasileiro, as quais são disponibilizadas, diariamente, a 
usuários. 

Estou plenamente convencido de que o presente evento contribuirá para a 
disseminação de conhecimentos estado-da-arte entre nossos cientistas, 
engenheiros e colaboradores.  

Já finalizando esta manifestação, quero expressar meu reconhecimento ao 
Núcleo de Inovação Tecnológica do INPE, que idealizou e organizou esta 
primeira edição do presente evento. Através do nome de seu presidente, o 
Dr. Milton de Freitas Chagas Junior, congratulo e agradeço todos aqueles 
envolvidos na organização e realização do evento.  

Desejo a todos os visitantes uma excelente estada em São José dos Campos. 

A todos os participantes expresso aqui minhas saudações e melhores votos 
de que estes dois dias de atividades se desenvolvam com grande 
aproveitamento e resultados.  
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