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Olaf Scholz refere Fraunhofer Portugal AICOS como 
“grande sucesso” 
 
Na abertura de uma das maiores feiras industriais do mundo, HANNOVER 
MESSE 
 
“Localizar o Fraunhofer Institute em Portugal foi um grande sucesso", sublinhou Olaf 
Scholz referindo-se ao Fraunhofer Portugal AICOS, o primeiro centro de investigação 
Fraunhofer em Portugal, criado em 2009. O chanceler alemão continuou o seu discurso 
de abertura reconhecendo que “Portugal tem escrito uma história de sucesso econó-
mico impressionante” e saudando a recuperação económica após a crise económica e 
financeira, mas também os progressos na transição digital e energética. 
 
O discurso do Chanceler alemão, Olaf Scholz, assim como do primeiro-ministro portu-
guês, António Costa, assinalaram a abertura da Hannover Messe, considerada uma das 
maiores feiras industriais do mundo e que decorre naquela cidade alemã até dia 2 de 
Junho. 
 
A referência do Chanceler alemão prende-se com a história e crescimento do 
Fraunhofer Portugal AICOS (FhP-AICOS), o primeiro centro de investigação Fraunhofer 
a surgir em Portugal. Com sede no Porto e escritórios em Lisboa, surgiu em 2009, no 
seguimento de uma parceria entre a Sociedade Fraunhofer (Fraunhofer-Gesellschaft), a 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia e a Universidade do Porto. Os quase 13 anos 
de existência do primeiro centro Fraunhofer em Portugal continuam a ser marcados por 
uma crescente procura por soluções tecnológicas que tenham impacto positivo na vida 
das pessoas, nas organizações, e na sociedade em geral. 
 
O FhP-AICOS continua a atingir recordes, tanto em crescimento e valor das receitas, 
quanto em aumento de contratos com a Indústria e até mesmo em Recursos Humanos. 
Um crescimento de 34 por cento em 2021, que se traduz num total de 2,7 milhões de 
euros em receitas de projetos de investigação. Em 2021, o FhP-AICOS consolidou a sua 
posição como parceiro de inovação das empresas nacionais e internacionais, tendo re-
gistado um valor de receitas provenientes de contratos com a Indústria de 1,4 milhões 
de euros. Também em termos de Recursos Humanos, 2021 terminou com um aumento 
dos colaboradores. Se em Janeiro se contabilizavam 80 colaboradores no FhP-AICOS, 
em Dezembro, o número ascendia aos 96, incluindo investigadores, equipa de suporte, 
bolseiros e alunos de Mestrado. 
 
Os números e resultados positivos refletem o cumprimento dos objetivos do centro de 
investigação. “Focamos o nosso trabalho nas pessoas e nas tecnologias de informação. 
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O nosso lema é resolver problemas reais da sociedade, usando a inovação. Propomos 
soluções em tecnologia avançada que tenham em conta as necessidades dos utilizado-
res finais“, refere Liliana Ferreira, diretora do Fraunhofer Portugal AICOS. 
 
Com uma carteira de clientes de diversas áreas de negócio como a saúde, agricultura, 
retalho ou energia, o FhP-AICOS apresenta competências consolidadas nas áreas da In-
teligência Artificial; Sistemas Ciber-Físicos; e do Design Centrado no Utilizador. 
 
O estudo e acompanhamento dos utilizadores em diversos ambientes aliado às tecnolo-
gias de informação e comunicação permitem desenvolver soluções que apoiem o nosso 
dia-a-dia ou a tomada de decisão. Atualmente, o FhP-AICOS foca-se nos seguintes te-
mas de inovação: soluções cognitivas conectadas; agricultura digital; inteligência artifi-
cial responsável; tecnologia de saúde descentralizada; e viver e envelhecer com dados. 
 
Para além do FhP-AICOS, a Associação Fraunhofer Portugal Research (Fraunhofer Por-
tugal) gere um segundo centro de investigação em Portugal, o Centro de Investigação 
para Agricultura Inteligente e Gestão de Água (Fraunhofer Portugal AWAM ou FhP-
AWAM), criado em 2019. 
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