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A indústria da Aeronáutica, Espaço e Defesa (AED) constitui uma das principais indústrias de 

alta tecnologia no mercado global, abraçando mais de 865.000 postos de trabalho diretos 

altamente qualificados, só na Europa. Como tal, é uma parte essencial da economia global, 

catalisando o desenvolvimento tecnológico e a inovação, não só nas cadeias de valor 

adjacentes, como noutros sectores da economia, através de sinergias transversais em todo o 

tecido social e económico. 

A nível nacional estes 3 setores representam já um volume de faturação agregado superior a 

1,7 mil milhões de Euros, com valores de exportação que rondam os 90% e suportando mais 

de 18.500 recursos humanos, assumindo desta forma um papel cada vez mais relevante no 

tecido industrial nacional. 

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 

é já também muito evidente. 

Neste contexto muito desafiante, é essencial que os fundos disponibilizados neste Plano de 

Recuperação e Resiliência se dirijam ao investimento direto na indústria, de forma reprodutiva, 

acelerando e consolidando as capacidades de desenvolvimento de produtos e serviços já 

existentes, focando-se no aumento de valor acrescentado, volumes de exportações e criação 

de emprego qualificado. 

Este esforço só pode ser liderado pela indústria nacional, apoiando as estratégias dos clusters, 

consolidadas e amadurecidas ao longo da última década, que permitam recolher os 

benefícios necessários a curto prazo, relançando a nossa economia da forma célere que se 

precisa. 

O Plano de Recuperação e Resiliência tem um contexto próprio, é cumulativo ao plano 

plurianual de fundos estruturais 2030, devendo no nosso entendimento dedicar-se não à 

manutenção do status quo atual, olhando apenas para um reforço financeiro para mitigação 

de um cenário desafiante e complexo para qualquer setor, mas sim, constituir-se como uma 

aposta em Programas estratégicos estruturantes e diferenciadores, que promovam 

claramente a subida nas cadeias de valor das empresas nacionais nos mercados 

internacionais. 
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Nesse contexto é importante reforçar a mensagem que o cluster AED nacional está 

consolidado, ao nível das competências dos atores do ecossistema, ao nível da sua articulação 

e seu posicionamento estratégico, e que uma aposta clara e incisiva nestes setores, poderá 

trazer um elevado retorno económico ao país, contribuindo ativamente para a retoma e um 

melhor posicionamento industrial de Portugal no mundo. 

Enquadrados nesta perspetiva e olhando também já para a futura operacionalização, o cluster 

AED gostaria de contribuir com a proposta e delineação de um conjunto de programas 

abrangentes e ambiciosos, a serem lançados neste Plano de Recuperação e Resiliência, 

maioritariamente transversais aos três sectores, que, quer capitalizando e potenciando 

iniciativas já a decorrer, quer lançando novas, serão instrumentais, para concretizar o 

potencial e a ambição que todos sabemos que Portugal está preparado para atingir nestes 

setores. 

 

 

 STEPUP4AERO … para capitalizar todo o investimento 

e aposta feita no sector industrial Aeronáutico nacional até ao 

momento, elevando-o a novos voos 

O setor da Aeronáutica encontra-se na sua maior crise desde a sua incepção, causado pela 

pandemia do COVID-19 e restrições generalizadas das ligações aéreas.  

Este contexto inesperado apanhou a indústria nacional num período de crescimento 

assinalável, catalisado por vários investimentos nacionais e internacionais em Portugal, que 

permitiu consolidar um ecossistema, que oferece hoje um leque diversificado de 

competências, produtos e serviços de grande valor acrescentado, que têm vindo a chamar, 

cada vez mais, a atenção dos grandes atores internacionais. Este capital, humano e não-

humano, difícil e moroso de criar e replicar, mas fácil e rápido de destruir, não pode ser 

desperdiçado, perdendo-se um foco nacional num sector de altíssimo valor acrescentado e 

dedicado à exportação na sua quase totalidade.  

Desta forma, a AED vê como vital, uma aposta num programa de investimento estruturante 

e ambicioso, neste Plano de Recuperação e Resiliência, focado numa resposta nacional aos 

grandes desafios de um setor, que se perspetiva transfigurar significativamente nos próximos 
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anos, o que acarreta novas oportunidades para os atores nacionais, que podem e devem ser 

aproveitadas. 

Este é o momento de, através de um investimento bem delineado, apoiado em projetos com 

uma efetiva capacidade de execução, focado no desenvolvimento das competências 

humanas, processos industriais e visão estratégica, passar de peças para componentes, de 

componentes para subsistemas, de subsistemas para a integração de sistemas, e da 

integração de sistemas para sistemas de sistemas e para aviões completos, dando o salto 

tecnológico que Portugal merece e sempre ambicionou. 

Neste contexto, iniciativas estruturantes já em fase adiantada de desenvolvimento, como é o 

caso do programa ATL-100 e outras iniciativas que possam surgir no âmbito da preparação 

e execução do Plano de Recuperação e Resiliência, que permitam a obtenção de resultados 

de curto prazo, capazes de envolver e galvanizar grande parte do ecossistema nacional em 

torno de objetivos ambiciosos e comuns, serão a chave para o sucesso deste investimento, 

juntamente com uma mobilização grande à volta dos grandes atores nacionais já 

estabelecidos. 

Abraçar a inovação com os desafios da transformação digital, aliando a nossa competitividade 

laboral com as melhores práticas operacionais e uma visão estratégica clara, conduzirá a uma 

proposta de valor inegavelmente diferenciadora nos mercados internacionais, elevando este 

setor a novos voos. 

 

 

 STEPUP4UAV … para aproveitar o novo 

paradigma dos UAVs e Mobilidade Aérea Urbana, de forma a 

posicionar estrategicamente a indústria nacional nestas cadeias 

de valor emergentes 

Segundo dados da Roland Berger, o mercado civil de UAVs, quer seja para transporte de 

passageiros, de carga, ou aplicações para contextos médicos, de segurança ou monitorização 

de infraestruturas está a crescer significativamente. De um volume global de cerca de 4,5 mil 

milhões de EURO em 2019, prevê-se a duplicação deste valor já em 2025, sendo que o 

mercado de produção e de serviços deve crescer cerca de 11% ao ano nos próximos cinco a 

seis anos. 
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Particularmente para o segmento de transporte de passageiros, estima-se que haverá até 

160.000 táxis aéreos comerciais no ar até 2050. A indústria de passageiros da Mobilidade 

Aérea Urbana irá então gerar receitas de quase 75 mil milhões de EURO por ano.  

Neste cenário de pandemia, este é também um dos poucos segmentos que continua a ver o 

investimento e interesse internacional a crescer, guiado pelo potencial do retorno económico 

imenso da sua aplicação em larga escala e pelas novas tendências de mobilidade urbana. 

O cluster AED já está especificamente a trabalhar no desenvolvimento de competências e 

criação de produtos e serviços para o sector de transporte de passageiros, principalmente 

através do projeto mobilizador FLY.PT em curso, onde se reuniram os principais atores locais 

em torno deste desafio nacional. Este trabalho é alavancado na larga experiência que existe 

também em soluções de UAVs, para as mais diversas aplicações, ancorado num ecossistema 

nacional já consolidado nesse campo. 

Existe uma corrida internacional para o que serão um conjunto restrito de soluções 

tecnológicas e OEMs finais, que Portugal não pode perder, à semelhança do que aconteceu 

no arranque da indústria aeronáutica europeia, associada à aviação comercial há décadas, 

que atrasou muito o desenvolvimento deste sector em Portugal. 

Este é, portanto, o momento para investir de forma musculada, mas inteligente, neste nicho 

emergente, utilizando os recursos financeiros disponibilizados por este Plano de Recuperação 

e Resiliência. Sublinha-se que a motivação, a visão estratégica e as competências já existentes 

por parte do ecossistema atual, podem projetar uma abertura de novos horizontes e 

oportunidades para as empresas Nacionais, através de um posicionamento estratégico 

atempado e bem delineado nestas novas cadeias de fornecimento. 

 

 

 STEPUP4SPACE … para fechar um ciclo de 

investimento e apostar na competitividade da indústria Espacial 

nacional, através de uma visão holística e integrada 

O setor espacial tem vindo a ser cada vez mais reconhecido como um relevante motor 

económico, tecnológico, geoestratégico 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, 
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vigilância de fronteiras, segurança, telecomunicações e gestão de infraestruturas de 

transporte, só para mencionar alguns exemplos.  

Cobrindo uma cadeia de valor abrangente, desde o upstream, incluindo satélites e lançadores, 

as infraestruturas de apoio de missão e processamento de dados, até os serviços e aplicações 

em Observação da Terra, Navegação e Telecomunicações, o segmento do downstream, a 

perspetiva da valorização global do sector é de 558 mil milhões de EURO já em 2026.  

Portugal encontra-se num momento único na sua história, de convergência de contextos 

endógenos e externos que podem possibilitar um salto incomparável nesta cadeia de valor, 

anteriormente dificilmente imaginável. 

Por um lado, a capitalização do capital humano e infraestruturas resultantes da participação 

na ESA desde 2000, a criação da Agência Espacial Portuguesa e de uma estratégia Espaço 

2030 e a alavancagem das diversas iniciativas já em curso, na construção de microlançadores, 

acelerando o programa mobilizador VIRIATO, no SpacePort dos Açores, e em particular no 

desenvolvimento, fabricação e operação de uma constelação de microssatélites que está 

pensada, planeada e iniciada, capaz por isso de conseguir resultados de muito curto prazo, 

que é sem dúvida um dos ângulos decisivos do Plano de Recuperação e Resiliência. 

Por outro lado, o aparecimento de uma dinâmica totalmente nova no setor Espacial mundial, 

com uma crescente corrida de acesso e utilização do Espaço, baseada em novos modelos de 

negócio, tecnologias mais acessíveis, novos atores geográficos e um alargamento exponencial 

do leque de aplicações de informação via satélite, para a resolução dos diversos desafios 

societais. 

É neste contexto, francamente positivo, que deveremos incluir no Plano de Recuperação e 

Resiliência, um programa financeiro global, que explore as interseções e sinergias ao longo 

desta cadeia de valor, articuladas por todos atores do ecossistema. 

O palco está montado, é preciso agora agir de forma decisiva. Este é o momento de cobrar 

os dividendos da aposta e investimento de Portugal já realizados na ESA e entrar finalmente, 

de forma competitiva, nestas cadeias de fornecimento de elevado valor acrescentado e de 

exportação, garantindo-se também um posicionamento na linha da frente do chamado New 

Space. 
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 STEPUP4DEFENCE … para reforçar as 

capacidades e competências da economia de defesa Nacional, 

e posicionar estrategicamente a indústria nacional neste sector 

O sector da Defesa tem sido um foco de atenção crescente ao nível Europeu, dinamizado 

pela criação de uma política de Defesa Europeia. O recém-aprovado Fundo Europeu da 

Defesa, de 7,95 mil milhões de Euros é o mecanismo que irá dinamizar uma maior cooperação 

na área da Defesa entre os vários países da EU. 

Este é o pano de fundo que tem vindo a ser explorado pelos membros do cluster AED, no 

sentido de potenciar e desenvolver as suas valências, já existentes nos mais diversos campos 

tecnológicos, e promover o seu envolvimento em cadeias de valor internacionais. Para além 

da Aeronáutica, com um campo de trabalho concreto em temas prioritários como a Transição 

Digital, surge com particular interesse para o Plano de Recuperação e Resiliência o setor 

Naval. Destaca-se que neste sector Portugal já possui integradores finais, e fornecedores de 

sistemas de vigilância marítima baseados em plataformas autónomas (UAVs, AUVs, USVs), 

sendo que a possibilidade de duplo-uso de quaisquer destas tecnologias aumenta 

exponencialmente o seu retorno económico potencial. 

Esta conjuntura é reforçada com alguns contextos endógenos atuais. O primeiro é a possível 

extensão da Plataforma continental, que exigirá a Portugal abordagens inteligentes e 

diferenciadoras na sua capacidade de controlo e defesa deste novo espaço, e que deverá ser 

utilizada como uma plataforma catalisadora e inovadora para promover novas soluções 

tecnológicas nacionais no domínio marítimo, convencionais e não-convencionais. O segundo 

é a Lei da Programação Militar, com grande enfoque no domínio naval, que foi definida com 

o propósito assumido de não só permitir a capacitação das nossas forças armadas, mas 

também contribuir para a capacitação tecnológica do tecido industrial e o desenvolvimento 

da economia do País, contribuindo progressivamente para a integração das empresas nas 

respetivas cadeias de fornecimento da Defesa Nacional. Empresas mais capazes e mais 

preparadas levam a mais exportações e emprego. 

Neste contexto, um Programa de investimento, bem delineado, no Plano de Recuperação e 

Resiliência pode ser o ponto de viragem na capitalização do potencial nacional de exportação 

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/commission-welcomes-political-agreement-european-defence-fund-2020-12-14_en
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de tecnologia de elevado valor acrescentado deste sector, capaz de responder às novas 

ameaças e desafios globais. 

 

  Como estes Programas de financiamento se 

cruzam com os vértices e componentes principais do Plano de 

Recuperação e Resiliência? 

Todos Programas propostos intersectam, em várias dimensões, com os vértices e as 

componentes principais do Plano de Recuperação e Resiliência Nacional, demonstrando o 

alinhamento claro com a sua visão. Na tabela em baixo evidencia-se essa situação. 

COMPONENTES STEPUP 

4 

AERO 

STEPUP 

4 

UAV 

STEPUP 

4 

SPACE 

STEPUP 

4 

DEFENCE 

C1. SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE     

C2. HABITAÇÃO     

C3. RESPOSTAS SOCIAIS     

C4. ELIMINAÇÃO BOLSAS DE POBREZA AM     

C5. INVESTIMENTO & INOVAÇÃO 
    

C6. QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIAS 
    

C7. INFRAESTRUTURAS     

C8. FLORESTAS     

C9. GESTÃO HIDRICA     

C10. MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 
    

C11. DESCARBONIZAÇÃO DA INDÚSTRIA 
    

C12. BIOECONOMIA     

C13. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFICIOS     

C14. HIDROGÉNIO E RENOVÁVEIS 
    

C15. ESCOLA DIGITAL     

C16. EMPRESAS 4.0 
    

C17. QUALIDADE FINANÇAS PÚBLICAS     

C18 JUSTIÇA ECONÓMICA E AMBIENTE NEG.     

C19. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MAIS EFICIENTE     
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Sublinhamos que o grande foco destes Programas é o aumento do reforço do potencial 

produtivo nacional a curto-prazo, Investindo na Inovação (C5) em todo o ecossistema, para 

criar produtos e serviços disruptores, alavancado em programas de desenvolvimento de 

Qualificações e Competências (C6) dos nossos recursos humanos. Estes são absolutamente 

necessários, para fazer face às exigências e desafios destes setores e garantir a almejada 

subida das cadeias de valor existentes e diversificação através do acesso a novas cadeias, 

tornando Portugal mais resiliente para um futuro ainda muito incerto, garantindo igualmente 

uma soberania tecnológica em setores extremamente críticos no teatro global. 

Para a consecução deste objetivo é absolutamente crucial uma Transição Digital (C16) 

acelerada de todas as fases dos ciclos de vida subjacentes. Entre outros, é preciso apostar na 

prototipagem rápida, digital twinning ou realidade aumentada na conceção e 

desenvolvimento; na manufatura aditiva, robotização, ou automação para os processos de 

fabrico; na IoT e Big Data, para dar o salto para a manutenção preditiva; ou na Inteligência 

Artificial e Cibersegurança/Ciberdefesa, para a criação de produtos e serviços não só 

disruptivos, como seguros do ponto de vista de segurança da informação e da comunicação. 

É critico também, começar desde já a pensar na Mobilidade Sustentável (C10) e Infraestruturas 

(C7) do futuro, assentes em propostas tecnológicas disruptivas de Descarbonização do Sector 

(C11) e novos paradigmas de utilização.  

Nesse contexto, é preciso olhar para vertiports, que começarão a nascer durante os próximos 

3-5 anos para a mobilidade aérea urbana, em si, com grande potencial de reforçar e 

complementar os próprios futuros sistemas de transporte coletivo, sendo também baseada 

em soluções elétricas ou hidrogénio, com grande redução de impacto ambiental. O mesmo 

se aplica para a aviação comercial, quer através de novas soluções e modelos de transporte, 

mais flexíveis, que se adaptem aos novos paradigmas de utilização, ou na aposta em novas 

soluções de propulsão a Hidrogénio (C14), evidenciada pela candidatura nacional PHASE à 

parceria europeia CLEAN AVIATION, que quer também aproveitar a disrupção tecnológica 

para entrar em novas cadeias de fornecimento. 

Por fim, é relevante endereçar o SpacePort dos Açores, infraestrutura fundamental para a 

aposta Nacional de acesso ao Espaço, e essencial para através dos serviços e aplicações de 

Observação da Terra, Navegação e Telecomunicações, conseguirmos lançar soluções 

nacionais para todos estes grandes desafios. 
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Neste contexto, a disponibilidade do cluster AED para colaborar é total na operacionalização 

deste Plano de Recuperação e Resiliência, ambicioso e necessário, e para que cumpra de 

forma eficiente, as necessidades dos setores, tornando-se num motor crucial para a criação 

de valor acrescentado nacional e para a retoma económica. 


