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O Cluster AED 

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

alta tecnologia no mercado global, representando 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. 

 

Enquadramento  

No âmbito do Acordo de Parceria Portugal 2030 importa olhar para os sectores Aeronáutica, 

Espaço e Defesa como sectores fulcrais na área da Inovação em Portugal. As oportunidades 

que este novo acordo pode apresentar ao tecido empresarial dos sectores AED são 

absolutamente críticas para o desenvolvimento de novos produtos e serviços diferenciadores, 

que possam responder aos desafios de uma época marcada ainda pela pandemia Covid-19 

e também pelo longo processo de recuperação já em curso. Nesse contexto tecemos algumas 

considerações, visando maximizar a sua adequação à realidade e necessidades destes setores. 

 

 Flexibilização dos Avisos para permitir projetos 

de colaboração internacional em pequena escala 

Estes setores são caracterizados pela complexidade tecnológica das soluções desenvolvidas, 

que requerem processos de desenvolvimento intensivos em capital, ciclos de 

desenvolvimento longos e uma larga colaboração internacional.  
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Apesar da existência de diversos programas europeus, nomeadamente o Horizonte Europa, 

que permitem colaborações em consórcios internacionais de grande escala, as suas 

exigências burocráticas, administrativas e de investimento não são verdadeiramente 

adequadas ao tecido industrial nacional, constituído maioritariamente por PMEs. Nesse 

contexto, foi claramente identificado a falta atual de ferramentas que permitam a delineação 

de colaborações internacionais de inovação em pequena escala, que sirvam melhor os 

interesses e capacidades do tecido industrial. 

Neste contexto, é necessário ter Avisos suficientemente amplos que permitam o desenho de 

candidaturas conjuntas mais orientadas para uma colaboração mais efetiva e direcionada com 

entidades internacionais. 

 

 Flexibilização dos Avisos para a sua utilização no setor 

da Defesa e de tecnologias de duplo uso 

A indústria da Defesa e o seu papel inovador tornam este um sector de grandes avanços 

tecnológicos, que cada vez mais serve, em diversos países, como uma plataforma critica de 

desenvolvimento de novas soluções para a sociedade. 

Após o trabalho realizado ao nível da delineação das estratégias de especialização inteligente 

regionais e nacional e o seu alinhamento com a importância emergente do setor da Defesa, 

é preciso agora garantir a sua operacionalização. 

O setor da Defesa já contribuiu significativamente para o desenvolvimento regional no 

passado período de programação 2014-2020 ao nível europeu, tendo os Fundos Estruturais 

e de Investimento Europeus apoiado 972 projetos relacionados com a Defesa e tecnologias 

de duplo uso, correspondendo a 1,01 mil milhões de euros. Neste contexto é preciso 

sensibilizar todos os atores nacionais para a necessidade de transpor este contexto para a 

realidade nacional, de forma a criar os contextos necessários para garantir que Portugal, à 

semelhança da larga maioria dos países europeus, beneficie igualmente destas oportunidades 

alavancando o potencial disruptivo das soluções e tecnologia desenvolvidas no setor da 

Defesa. 
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 Flexibilização dos Avisos para exploração de sinergias 

com o futuro programa Clean Aviation 

As candidaturas para o programa Clean Sky 2 já terminaram e será substituído pelo Clean 

Aviation em 2022, que continuará a ser o maior instrumento de investigação e inovação da 

UE no setor aeronáutico, sendo que o cluster AED continuará a colaborar ativamente com 

todo o ecossistema de forma a assegurar uma participação ativa de Portugal.  

Neste novo programa continuará a ser dado um enfoque particular à colaboração adicional 

com Estados Membros e Regiões, de forma a poder potenciar o alinhamento das políticas 

nacionais com o que são os grandes desafios da indústria Aeronáutica e dessa forma poder 

maximizar o seu impacto e alcance. Quer seja através da CEI for Member States and Regions, 

a ser desenhada de momento, que visa a preparação de potenciais cooperações estratégicas 

com os Estados Membros e Regiões interessadas em investir no sector da aviação, quer seja 

por outras formas de colaboração, será muito importante garantir a flexibilidade necessária 

do novo quadro para garantir este contexto de colaboração internacional com a parceria do  

Clean Aviation, que poderá ter um papel totalmente diferenciador na capacidade nacional de 

alinhamento e desenvolvimento de produtos e serviços disruptivos no setor. 

 

 Flexibilização dos Avisos para a sua utilização na 

mitigação de necessidades formativas reais dos setores 

No quadro atual sempre existiu uma grande dificuldade de encontrar uma solução flexível 

que permitisse lançar e cofinanciar o equivalente a um programa nacional de Aerospace 

Supply Chain Excellence, à semelhança do que é conduzido por exemplo pelo cluster 

Northwest Aerospace Alliance da Inglaterra, ou pelos produtos da SPACEAERO ou AIRBUS 

ACADEMY, em muitos países europeus. 

Estes setores apresentam especificidades muito significativas ao nível da gestão dos processos 

e conhecimento e não temos as décadas de experiência dos líderes de mercado internacionais 

que nos permita ainda ter a oferta formativa nacional que se consiga posicionar ao nível de 

exigência internacional. Estes programas vocacionados para os setores, particularmente neste 

contexto Covid-19,  são absolutamente críticos para a consolidação das nossas cadeias de 



 

               Contributos para o Plano de Recuperação e Resiliência 

5 

AED CLUSTER PORTUGAL         Aeronáutica, Espaço e Defesa 

fornecimento, sendo necessário flexibilizar os futuros instrumentos financeiros para o efeito, 

permitindo desenvolver produtos formativos em parceira com atores internacionais.  

 

 Simplificação dos procedimentos dos projetos 

financiados 

A simplificação dos procedimentos dos projectos financiados pelo Portugal 2030 permitiria 

aumentar não só a participação da Indústria, como amplificaria a sua taxa de sucesso. O 

documento adicional já partilhado com a ANI e COMPETE2020 tem como objetivo realçar a 

visibilidade sobre alguns dos aspetos críticos que dificultam a execução da tipologia de 

projetos cofinanciados por fundos comunitários. São elencados alguns tópicos e dados 

exemplificativos com base no que foi a fórmula de trabalho e financiamento utilizado no 

Portugal2020. 

É de notar que a larga maioria das sugestões já se encontram implementadas ao nível do que 

é a execução de projetos europeus, sendo de realçar que a comunidade portuguesa tem 

vindo a ser contemplada com regras e procedimentos dos programas nacionais de 

desenvolvimento muito mais restritivas e difíceis do que o que se observa ao nível dos 

projetos europeus. 

O documento serve de suporte para demonstrar o que seriam possíveis regras a aplicar a 

nível nacional, em particular no próximo quadro de financiamento PT2030, que estariam 

enquadradas com o que é praticado a nível dos Projetos Europeus (e outras sugestões mais 

ambiciosas) e que poderiam ajudar na redução da grande complexidade atual no 

processamento e na gestão dos elementos dos projetos nacionais apoiados por fundos 

comunitários. 

 

 

Mais uma vez reforçamos a total disponibilidade do Cluster AED para colaborar com todas 

as entidades envolvidas no desenho e desenvolvimento deste novo quadro Comunitário, 

tornando-o num sucesso, não só em termos de execução, mas acima de tudo de resultados 


