
 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                          

 

 

1 | P á g i n a  

 

 

 

ENQUADRAMENTO 

 

A pandemia do COVID-19 provocou uma recessão económica mundial muito profunda, tendo 
o setor do Transporte Aéreo sido particularmente afetado, com o consequente arrastamento à 
indústria aeronáutica e às suas cadeias de fornecimento. Estando as indústrias da Defesa e 
Espaço mais protegidas, devido ao envolvimento com o setor público, o impacto já se faz também 
sentir. 

 

Uma resposta nacional terá de passar forçosamente por uma consolidação estratégica nacional, 
reformulando novas áreas de atuação, adaptadas à nova realidade, e dando continuidade aos 
bons exemplos e iniciativas já em curso. Isto terá de ser feito num reconhecimento das 
oportunidades latentes, valorizando de forma sustentável as potencialidades do nosso território 
para o crescimento da economia e para a criação de emprego. 

 

Congratulamo-nos por ao longo do Plano de Recuperação Nacional ser clara a relevância dada 
aos setores nacionais da Aeronáutica, Espaço e Defesa, como setores catalisadores de mais valia 
tecnológica e de criação de riqueza, nomeadamente pela menção do importante papel a 
desempenhar pelas empresas da AED, no âmbito do Cluster da Engenharia de Produtos e 
Sistemas Complexos com Base nas Tecnologias Digitais, assim como no âmbito no Cluster das 
Indústrias e Economia de Defesa, em que somos parte integrante. 

 

Desde a continuação do investimento em medidas e apoio para mitigação do impacto do 
contexto COVID-19 e readaptação das empresas, à nova realidade aos grandes desafios 
existentes ao nível dos RH e da necessidade de um investimento grande na sua formação e 
manutenção. Desde a aposta clara na inovação, fortalecendo todo o tecido tecnológico e de 
gestão, à agilização do funcionamento da administração publica e suas ferramentas de apoio, 
para acelerar a construção de valor nacional, a larga maioria das nossas recomendações estão 
presentes no documento, o que reforça claramente o valor da continuidade de um trabalho 
em conjunto. 

 

Em todo o caso, aproveitamos este momento para fazer uma análise comparativa com o nosso 
Position Paper Posição do Cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa no contexto do COVID-19 (que 
enviamos em anexo), procurando dar uma contribuição adicional para o sucesso desta iniciativa 
e a sua adequação às necessidades dos três setores. 
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AERONÁUTICA 

Concordamos que a necessidade de uma reindustrialização, tanto nacional como Europeia, 
acelerada pela crise do COVID-19, deverá ser uma prioridade para Portugal, designadamente 
no setor Aeronáutico, não só para reforçar a capacidade de Portugal, mas também para 
aproveitar as oportunidades que surgirão desta tendência ao nível europeu. Neste sentido, será 
crucial o papel das entidades da AED para uma abordagem integrada da aeronáutica com os 
restantes sistemas de mobilidade, para gerar soluções mais eficientes, inclusivas e sustentáveis 
e para a recuperação da confiança dos passageiros na utilização do transporte público dentro do 
actual contexto. Esse processo terá certamente de ser feito de forma inteligente, sendo que a 
aposta em projetos emergentes, como é o transporte aeronáutico mais ecológico – integrado na 
iniciativa europeia GREEN DEAL – ou a mobilidade aérea urbana, entre outros, representam 
novas oportunidades para um posicionamento estratégico bem-sucedido de Portugal no setor. 

Fica claro também que os esforços de Inovação e I&D terão, cada vez mais, de ser feitos ao 
nível das redes colaborativas internacionais, para o qual é fundamental uma aposta forte numa 
participação portuguesa nos vários fóruns de I&D internacionais, como é o caso dos Programas 
CLEANSKY/CLEAN AVIATION, trabalhando antecipadamente com os agentes públicos, para 
posicionarmos estrategicamente a indústria nacional e podermos contribuir para os grandes 
desafios do setor. 

Proposta AED: 

• Para a concretização destes objetivos, gostaríamos de propor que, à semelhança do que é 
feito nos países de referência destes setores, seja feita uma aposta numa maior 
customização e adequação das ferramentas de financiamento existentes, direcionando-as 
para os contextos e necessidades reais de cada setor. É cada vez menos viável ter soluções 
one fits all. Portugal deveria apostar na agilidade da Administração Pública para, num diálogo 
próximo e iterativo com todos os atores, ser capaz de conceber ferramentas inovadoras e 
customizadas para cada setor, nomeadamente a criação de um programa específico de 
Aerospace Supply Chain Excellence, como é feito em França, Alemanha ou Inglaterra. 

 

ESPAÇO 

O setor do Espaço em Portugal evoluiu de forma significativa nos últimos anos. Concretamente, 
os associados da AED lideram projetos estruturantes a nível nacional e europeu para a 
componente espacial (incluindo subsistemas, pequenos satélites e microlançadores) e de solo 
(incluindo inteligência artificial e processamento de dados, estações de controlo, entre outros). 
Esta dinâmica, em conjunto com iniciativas de carácter público como o futuro SpacePort dos 
Açores ou a constelação de satélites para Observação do Atlântico, permitem ambicionar a 
subida nas cadeias de valor do setor e um posicionamento na linha da frente do chamado New 
Space.  
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Anteveem-se cada vez mais oportunidades na utilização de dados de satélite (downstream), 
para a resolução dos grandes desafios societais, quer na agricultura de precisão, prevenção de 
incêndios ou exploração sustentável do Atlântico (Blue World) ou na internet das coisas (IoT), 
criando novos mercados onde Portugal, com a sua indústria e redes de inovação, pode ter um 
papel determinante, desenvolvendo novas soluções e plataformas a partir das elevadas 
qualificações digitais que existem no país e da facilidade de escalar estes modelos de negócios a 
partir de aplicações à escala-piloto testadas em Portugal. 

Proposta AED: 

• Para que consigamos ser bem-sucedidos temos de conciliar a continuidade e reforço da 
participação de Portugal da Agência Espacial Europeia (ESA) com investimento 
complementar em iniciativas lideradas por Portugal, para especializar competências e 
integrar soluções para os mercados internacionais. Uma articulação de proximidade entre a 
Portugal Space e os atores do setor reveste-se de extrema importância, para maximizar o 
retorno destes investimentos e na consecução da Estratégia Nacional de Espaço. 

 

DEFESA 

Subscrevemos totalmente a necessidade de prosseguir com os investimentos previstos na Lei de 
Programação Militar (LPM), como referem, assegurando uma integração nacional forte nesta 
capacitação, de forma a promover a presença nacional nas cadeias e redes de fornecimento 
internacionais, com um maior valor acrescentado dos produtos e serviços disponibilizados. Isto 
apenas se conseguirá, como referem, através uma estreita concertação entre todos os atores 
envolvidos, públicos e privados, para a qual o cluster AED Portugal tem contribuído ativamente. 

Proposta AED: 

• Não sendo referido especificamente, não queríamos deixar de reforçar novamente a 
importância na aposta e coordenação nacional no investimento nos programas europeus 
de Defesa em curso como da EDA e do PADR, EDIDP, PESCO e futuros, como o Fundo 
Europeu de Defesa (FED), nomeadamente através da criação de um Balcão Único. 
Juntamente com uma participação nacional futura nos grandes projetos europeus de 
remodelação das forças – por exemplo o Programa FCAS, estas são ferramentas 
absolutamente chave para colocar as empresas, CITs e universidades nas cadeias de 
fornecimento internacionais; 

A Defesa é cada vez mais uma parte integrante do nosso dia-a-dia, almejando sempre ser um 
canal de inovação e fertilização cruzada para diversos outros setores tecnológicos, 
marcadamente para o Espaço e Aeronáutica, através da abordagem de duplo uso. Existem, no 
entanto, diversas áreas dentro destes dois setores, onde esta ligação já não é tão forte, sendo 
importante reforçar a sua autonomia e complementaridade na criação de valor nacional. 
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Existem nomeadamente sistemas de financiamento que são ainda exclusivos para fins civis, algo 
que deverá ser tido em conta no desenho de modelos de financiamento para iniciativas nestes 
setores. 

 

Por fim, gostaríamos de reforçar a total disponibilidade do Cluster AED Portugal para atuar 
como parceiro, em sinergia com todo o ecossistema de suporte, na especificação mais detalhada 
e concretização deste plano muito ambicioso, mas absolutamente necessário. 


