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O AEDCP - Cluster Nacional de Aeronáutica, 

Espaço e Defesa, foi criado em Agosto de 2016, 

resultado da fusão das associações PEMAS 

(Aeronáutica), PROESPAÇO (Espaço) e DANOTEC 

(Defesa) e representa a larga maioria da 

indústria associada a estes 3 setores, incluindo 

também diversos centros tecnológicos e 

universidades. 

Estes setores são, hoje em dia, críticos para 

o crescimento da economia nacional, uma 

vez que já em 2017 representavam 1,4% do 

CONTEXTO

AEDCP: QUEM SOMOS?
PIB nacional, exportavam 87% de um volume 

de 1,7 mil milhões de euros e sustentavam 

18.500 postos de trabalho qualifi cado, tendo 

havido desde então uma clara dinâmica de 

crescimento.

O papel do AEDCP tem sido crucial nesta 

dinâmica de desenvolvimento, agregando 

e comunicando competências e necessidades 

e dinamizando os ecossistemas subjacentes a 

estes setores, no sentido de cada vez mais subir 

nas várias cadeias de valor.
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O setor espacial tem vindo a ser cada vez 

mais reconhecido como um dos principais 

motores económicos, tecnológicos, 

geoestratégicos e de qualificação de 

capital humano, transversalmente presente 

na nossa vida quotidiana, aparecendo como 

suporte a um leque diversificado de atividades, 

como ajuda humanitária, política e vigilância 

marítima, agricultura, vigilância de fronteiras, 

segurança, telecomunicações e gestão 

de infraestruturas de transporte, só para 

mencionar alguns exemplos. 

Permite também transferir novas tecnologias, 

práticas e conhecimento para diversos outros 

setores (ex.: transportes, materiais, energia, 

turismo, desporto, financeiro), potenciando 

o seu papel de criação de valor acrescentado 

tecnológico e económico.

O SETOR ESPACIAL 
Os grandes clientes permanecem 

essencialmente institucionais, representando a 

ESA cerca de 41% do volume total da indústria, 

mas tem-se observado uma nova corrida ao 

Espaço, tanto pela entrada de novos atores 

geográficos, como também pelo interesse 

crescente do setor privado, assente em novas 

tecnologias (ex. miniaturização de satélites 

e lançadores) e modelos de negócio, que lhe 

imprimiu uma dinâmica totalmente nova. É neste 

contexto que a economia global do Espaço não 

tem parado de crescer, atingindo um volume de 

309 mil milhões de Euros ainda em 2017.

Toda esta conjuntura cria um ambiente 

favorável à entrada de novos atores, 

produtos, serviços e processos, explorando 

sinergias com outros setores e aumentando a 

permeabilidade a PMEs/Startups.
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A Agência Espacial Europeia (ESA) é a porta de 

acesso da Europa ao Espaço. Trata-se de uma 

agência intergovernamental composta por 22 

estados membros e criada em 1975, à qual Portugal 

aderiu em 2000, iniciando a primeira vaga de 

grande desenvolvimento tecnológico neste setor.

A sua missão é planear o desenvolvimento da 

capacidade espacial da Europa e assegurar que 

o investimento no Espaço continua a trazer 

benefícios para os cidadãos europeus. A ESA 

opera na base do retorno geográfico, ou seja, 

o investimento de cada Estado membro é 

recuperado através de contratos industriais para 

programas espaciais, num valor proporcional à 

contribuição de cada país.

Cada estado membro está representado no 

Conselho da ESA, com um voto cada. Este 

A ESA E O CONSELHO 
MINISTERIAL 2019 
(SPACE 19+)

conselho reúne-se regularmente a nível 

Ministerial para definir as linhas de ação, 

prioridades e missões assim como os 

respetivos envelopes financeiros para o 

próximo período e por isso tem um impacto 

extraordinário na definição do setor. O 

próximo Conselho Ministerial, denominado 

‘Space19+’, ocorrerá em Novembro de 2019 

em Sevilha, Espanha (o anterior aconteceu em 

2016 em Lucerna na Suíça).

Neste envelope financeiro existem programas 

obrigatórios, para os quais os estados 

membros têm uma comparticipação fixa 

obrigatória, proporcional ao PIB Nacional 

e os programas opcionais, para os quais os 

estados-membros são livres de investir de 

acordo com as suas prioridades e estratégias 

nacionais de Espaço. 
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Hoje, o Espaço em Portugal, mais do que um 

setor, é um ecossistema, epicentro de inovação 

e progresso para os mais variados domínios 

da sociedade. A esfera de atuação evoluiu, 

transcendendo largamente a do domínio ESA e 

abarcando os mais variados mercados e setores a 

nível mundial. 

• Segundo uma avaliação feita em 2011 pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(MCTES), cada Euro investido pelo governo 

português na ESA tinha um retorno de 2 Euros na 

economia nacional. Como se verifica noutros países 

Europeus, o crescimento deste rácio é potenciado 

pelo aumento da maturidade do setor, devendo, no 

nosso caso, chegar a valores de 4 a 5 Euros; 

• O setor do Espaço é inerentemente exportador 

e muito atrativo do ponto de vista económico, 

produzindo um VAB per capita de 129.000 EUR/

pessoa, cerca de 4 vezes superior à média nacional; 

• O ecossistema espacial empresarial português 

envolve uma força total de trabalho de mais 

de 1400 pessoas, incluindo 300 engenheiros 

altamente qualificados, verificando-se um 

aumento sustentado, e gerando um volume 

de negócios diretamente relacionados com 

tecnologias espaciais de cerca de 890 milhões de 

euros entre 2006 e 2015; 

• Portugal e a ESA criaram um programa nacional 

conjunto de incubação de empresas – “ESA Space 

Solutions Centre”, tendo hoje criado 23 empresas 

e 95 empregos; 

• Portugal é também reconhecido pelos seus 

recursos humanos de excelência em áreas 

complementares ao setor do espaço e de fácil 

reconversão para o seu crescimento sustentado;

ENVOLVENTE NACIONAL  
PARA A MINISTERIAL ESA 2019 

E UMA VISÃO 
PARA O FUTURO
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No entanto, Portugal tem historicamente 

tido um rácio de investimento no Espaço/PIB 

muito reduzido, significativamente abaixo 

da média europeia (figura 1). O orçamento 

da ESA em 2019, relativo à participação total 

dos países associados, foi de 4,18 mil milhões 

de euros, dos quais Portugal contribuiu com 

apenas 18 milhões de euros (figura 2). O 

elevado quociente de retorno geográfico atual, 

já na ordem dos 120% (sendo que Portugal 

atingiu os 100% de retorno geográfico na 

ESA já em 2008) consubstancia igualmente 

esta situação. Adicionalmente, a maior parte 

dos Estados-membros investem pelo menos 

numa proporção de 1:2, ou seja, investem 

Figura 1 . Coeficientes de georetorno e investimento por PIB (M€/MM€) dos membros da ESA (Janeiro 2015 a Março 2018)
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em programas opcionais o dobro do que 

investem nos programas obrigatórios. Países 

como França e Alemanha chegam a investir 

numa proporção de 1:9. Portugal investe numa 

proporção de 1:1. Este contexto tem impedido 

a subida nas cadeias de valor e do aumento 

da competitividade no contexto internacional. 

De facto, o setor nacional já demonstrou 

capacidade de absorver um aumento 

de investimento na ESA e, desse modo, 

continuar a crescer no desenvolvimento e 

fabrico de sistemas mais complexos e de 

novas aplicações e serviços para outros 

setores dando uma resposta integrada aos 

desafios societais. 
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A visão do AEDCP para os próximos 10 anos é 

a de um setor espacial que se deverá constituir 

como um dos elementos de re-industrialização 

e capacitação do país, catalisador de iniciativas 

e projetos abrangentes, capaz de gerar cadeias 

de valor ramificadas e riqueza económica, 

baseada em emprego qualificado e dinâmicas 

colaborativas indústria-ciência, potenciando a 

transferência de tecnologia e conhecimento 

para outros segmentos de mercado, com 

um envolvimento ativo das instituições 

públicas, onde o Espaço e as tecnologias 

espaciais serão ferramentas e veículos para 

a definição e execução de políticas públicas 

diferenciadoras de âmbito tecnológico, 

ambiental e social em Portugal. 

Figura 2 . Orçamento ESA para 2019, por País

B€: Billion Euro

CH: 3.8%, 158.4 M€
UK: 8.8%, 369.6 M€

CA: 0.3%, 11.8 M€

SL: 0.1%, 2,4 M€

AT: 1.4%, 57.0 M€

BE: 4.6%, 191.4 M€

CZ: 0.8%, 33.1 M€

Other: 4.8%, 199.6 M€

SE: 1.8%, 74.4 M€

ES: 4.8%, 201.8 M€

M€: Million Euro

RO: 1.1%, 45.4 M€

PT: 0.4%, 18.0 M€

PL: 0.8%, 34.6 M€

NO: 1.5%, 64.4 M€

NL: 1.9%, 77.7 M€

LU: 0.7%, 29.9 M€

IT: 10.1%, 420.2 M€

IE: 0.5%, 19.5 M€

HU: 0.1%, 5.2 M€

GR: 0.3%, 10.5 M€

FR: 28.1%, 1174.4 M€

DK: 0.8%, 31.5 M€

EE: 0.1%, 2.7 M€

FI: 0.5%, 19.5 M€

DE: 22.2%, 927.1 M€

TOTAL: 4.18 B€
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O reconhecimento governamental da importância 

do setor Espaço, consolidado numa Estratégia 

Nacional para o Espaço 2030 foi um passo crucial 

para este processo. No entanto, é preciso reforçar 

competências e investimento na ESA para se 

atingir o crescimento e impacto desejado, em 

complemento com as iniciativas nacionais.

É neste contexto de grande dinamismo e 

potencial, que a recomendação do AEDCP 

para subscrição aos programas opcionais 

do Conselho Ministerial da ESA de 2019 

seja de reforçar o investimento da última 

Ministerial, passando a estar em linha com 

a ambição nacional. Mantendo a subscrição 

nos programas obrigatórios (que deverá 

rondar 10 M€/ano), isto resulta num 

aumento para os 97 milhões de Euros 

PROPOSTA DE INVESTIMENTO NO CM19 ESA PARA 
PROGRAMAS OPCIONAIS, POR PROGRAMA (M€)

PROPOSTA DE INVESTIMENTO NO CM19 ESA PARA 
PROGRAMAS OPCIONAIS,  TOTAL (M€)

de investimento na ESA em programas 

opcionais, sendo sugerida a distribuição 

pelos diversos programas ilustrados na figura 

3, totalizando um investimento de cerca 

de 127 milhões de Euros. Este é o cenário 

que permitirá concretizar as ambições e 

capacidades da indústria nacional de avançar 

de forma determinada na cadeia de valor e 

de trazer retorno para a economia nacional. A 

distribuição proposta pelos vários programas 

reflete as capacidades de alavancagem 

do que são atualmente as competências e 

ambições nacionais, resultantes do histórico 

de participação em diversas missões, e em 

linha com as capacidades internas de tornar 

essas competências em produtos e serviços de 

maior valor acrescentado, alinhadas com os 

programas de maior retorno.

Figura 3 e 4 . Recomendações para Subscrição aos Programas Opcionais do Conselho Ministerial (CM) da ESA de Novembro de 2019
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