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O Cluster AED gostaria de congratular a iniciativa de se avançar com este tema complexo e 

desafiante, mas que enceta em si uma oportunidade única para proporcionar os 

enquadramentos legais e de inovação, absolutamente necessários, para o rápido 

desenvolvimento de soluções nacionais em diversos mercados estratégicos, já identificados 

no seio do Cluster de Aeronáutica, Espaço e Defesa, e que estão já a ser ativamente 

trabalhados. 

Quer seja ao nível do crescimento dos atores nacionais ou na atração de novos parceiros 

internacionais, o Cluster AED considera esta iniciativa crucial nas suas três dimensões: 

 

 Na Aeronáutica, em particular no domínio de veículos 

aéreos não tripulados (UAVs) 

Segundo a 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. Teve já um volume global de cerca de 5,5 mil 

milhões de USD em 2019, sendo que o mercado de produção e de serviços deve crescer cerca 

de 11% ao ano nos próximos cinco a seis anos, prevendo-se um volume de negócios de cerca 

de 10 mil milhões de USD já em 2025. 

Particularmente para o segmento de transporte de passageiros, estima 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 90 mil milhões de USD por ano. A 

operacionalização destes conceitos também não pertence ao futuro, está já em curso, se bem 

que ainda a pequena escala.  

Para qualquer segmento, os verdadeiros desafios prendem-se maioritariamente já com as 

questões regulatórias, gestão e integração nos espaços aéreos (e terrestres) e a perceção e 

aceitação por parte dos habitantes. 
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Atualmente, cerca de 110 cidades e regiões em todo o mundo já estão a trabalhar em soluções 

neste mercado emergente, e o número de novos participantes está em constante 

crescimento. 

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, havendo um ecossistema nacional já muito consolidado. 

 

 

 

 No Espaço, em particular para aplicações para Satélites 

(Downstream) 

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. 

Dentro desta cadeia de valor espacial abrangente, os serviços e aplicações em Observação 

da Terra, Navegação e Telecomunicações, o segmento do Downstream, está cada vez mais 

a tomar uma posição de relevo, catapultando a perspetiva da valorização global do sector 

para 558 mil milhões já em 2026. 

Capitalizando no seu capital humano, na consolidação das competências técnicas resultantes 

participação na ESA desde 2000, assim como no aparecimento de uma dinâmica totalmente 

nova no setor, baseada em novos modelos de negócio e tecnologias mais acessíveis, Portugal 

tem-se desmultiplicado em iniciativas, start-ups e casos de sucesso neste segmento. 
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 Na Defesa, em particular para os sistemas de vigilância, 

ciberdefesa e C4i 

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, que pretende aumentar a autonomia estratégica da UE, 

proteger melhor os seus cidadãos e reforçar a sua posição industrial ao nível mundial neste 

sector, é o mecanismo principal que pretende apoiar a cooperação na área da Defesa entre 

os vários países de EU, envolvendo empresas, centros de investigação e universidades.  

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 entrar nestas lucrativas cadeias de valor internacionais, com particular interesse 

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

satélites, assim como na Ciberdefesa e C4i. 

 

 

  A importância das Zonas Livres Tecnológicas 

Para alavancar devidamente todos estes contextos, de forma a ultrapassar os obstáculos para 

uma implementação local em grande escala, atrair estas cadeias de valor para Portugal e 

exportar produtos e serviços competitivos, o desenvolvimento de um ou mais ecossistemas 

nacionais colaborativos de plataformas de testes em ambientes reais, que deverão incluir 

autoridades nacionais, fornecedores de infraestruturas, fabricantes e utilizadores é agora 

absolutamente fundamental, e esta iniciativa das Zonas Livres Tecnológicas é sem dúvida, 

uma das peças do puzzle que faltava. 

Tendo-se elencado as principais, existem também outras áreas nas quais Portugal tem 

desenvolvimentos muito relevantes que podem ser substancialmente acelerados se existirem 

ambientes preparados para permitir a prototipagem e demonstração em ambiente 

controlado. 

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/commission-welcomes-political-agreement-european-defence-fund-2020-12-14_en
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Neste contexto, a disponibilidade do cluster AED para colaborar é total, para tornar esta 

iniciativa das Zonas Livres Tecnológicas uma realidade, e que cumpra de forma eficiente, as 

necessidades dos setores, tornando-se num motor importante para a criação de valor 

acrescentado nacional. 

 


