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SKA Days PT 

 

6-7 Fevereiro 2018 
 

 

ONDE:  

Universidade da Beira Interior (UBI), Covilhã 

6 Fevereiro 2018 | 14h00 – 18:00 

 

FCT-FCCN (Av. do Brasil, n. 101), Lisboa  

7 Fevereiro 2018 | 09h00 – 17:30 

 

ORGANIZAÇÃO: 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), ENGAGE SKA, Pólo das Tecnologias de Informação 

Comunicação e Electrónica (TICE.PT) e UBI. 

 

CONTEXTO: 

O “SKA Days PT” é uma iniciativa que tem como propósito promover o Square Kilometer Array (SKA) junto 

da comunidade científica e empresarial portuguesa. O SKA é um projeto que resulta de um esforço 

internacional para a criação de uma infraestrutura composta por um interferômetro de rádio, com uma 

área de coletor de 1 km2, distribuído em distâncias de mais de 3000 km, com localização na África do Sul e 

na Austrália. Neste momento, conta já com a participação de cerca de 100 organizações de 20 países. A 

pré-construção começou em 2012 e, atualmente, 11 consórcios internacionais estão envolvidos na fase de 

construção. 

 

O SKA é considerado uma prioridade pelo Fórum Estratégico Europeu sobre Infraestruturas de Investigação 

(ESFRI) e em mapeamentos realizados por consórcios europeus, com grande potencial para se alcançarem 

importantes avanços na astrofísica, física e astrobiologia, para além do interesse que tem para comunidade 

de radioastronomia. Ao mesmo tempo, o SKA promoverá desenvolvimentos tecnológicos em áreas de 

impacto social, como distribuição de dados de alta velocidade, processamento de elevado volume de dados 

e recurso a energias renováveis (geração, armazenamento e distribuição), entre outros. 

 

Portugal participa no SKA através da infraestrutura de investigação ENGAGE SKA do Roteiro Nacional de 

Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico. Nesse sentido, Portugal tem assumindo um papel 

ativo para se tornar membro do SKA, colaborando ao nível da ciência, inovação e indústria. Portugal tem 

um histórico de participação em atividades do SKA, com parcerias desde o 6º e 7º Programa-Quadro da 

União Europeia, tendo sido membro do Comité de Ciência e Engenharia do SKA (SSEC), em representação 

da Europa. Atualmente, a colaboração portuguesa provem de instituições académicas e industriais dos 

seguintes sectores: TIC, Energético e Espacial.  

 

O ENGAGE SKA é constituído pelo Instituto de Telecomunicações (IT), a Universidade de Aveiro, a 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, a Universidade de Évora e o Instituto Politécnico de Beja, 

e apoiado pelo TICE.pt e por um consórcio industrial. Durante a fase de pré-construção, o envolvimento 

português estendeu-se a diversas atividades de especificação do projeto. 

https://www.fct.pt/
https://portugal.skatelescope.org/
https://www.tice.pt/
https://www.tice.pt/
http://www.ubi.pt/
https://www.skatelescope.org/
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O evento “SKA Days PT” terá lugar nos dias 6 e 7 de Fevereiro de 2018, na Covilhã e em Lisboa, 

respetivamente, e o seu objetivo principal é o de servir de promotor do SKA e apresentar a visão científica, 

tecnológica e industrial do projeto, com especial foco na participação portuguesa, nomeadamente: 

 

 Facilitar à comunidade nacional a identificação de oportunidades de colaboração de valor 

acrescentado, em linha com os objetivos científicos do SKA, para além de promover a presença da 

comunidade nacional nos Grupos de Trabalho da Ciência do SKA, a fim de fortalecer o papel ativo 

na preparação e exploração do projeto SKA; 

 Informar a comunidade científica nacional sobre a situação da participação de grupos e empresas 

de tecnologia nacional na conceção e construção da SKA; 

 Informar a comunidade nacional industrial, que participa na fase de pré-construção, do interesse 

científico da SKA para a nossa comunidade; 

 Informar as empresas portuguesas sobre as possíveis áreas de participação durante a fase de pré-

construção, e especialmente para a fase de construção. 

 

PROGRAMA PRELIMINAR:  

6 de fevereiro | Universidade da Beira Interior (UBI), Covilhã 

O primeiro dia será dedicado ao projeto SKA e à fase de pré-construção, com enfoque na indústria 

portuguesa e no seu interesse no projeto SKA (Industry and Digital Infrastructures for SKA and large scale 

infrastructures From Submarine Cables to EOSC). O dia inclui ainda uma visita ao Data Centre da ALTICE na 

Covilhã. 

 

7 de fevereiro | FCT-FCCN (Av. do Brasil, n. 101), Lisboa  

O segundo dia abre com uma palestra pelo Vice-Diretor Geral da SKA, Alistair McPherson, que dará uma 

visão geral do estado atual do SKA. A sessão prossegue com uma apresentação das atividades científicas e 

tecnológicas nacionais, no âmbito da infraestrutura de investigação nacional ENGAGE SKA (Domingos 

Barbosa). Seguem-se uma combinação de apresentações científicas, tecnológicas e industriais, com foco 

nas competências e contribuições dos atores portugueses interessados no SKA, seguidas de sessões de 

discussão sobre os próximos passos da comunidade nacional neste projeto.  

 

INSCRIÇÃO: A inscrição no evento é gratuita para cada um dos dias, mas de registo obrigatório. 

Registe-se aqui: 

6 FEV.2018 - Universidade da Beira Interior (Covilhã) 

7 FEV.2018 - FCCN (Lisboa)  

 

 

 

PRAZO PARA INSCRIÇÃO: 02 de fevereiro 2018 

 

 

https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-ska-days-pt-6-fev-ubi-42417023459
https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-ska-days-pt-7-fev-fccn-42417465782

