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Capítulo 4 - A indústria aeronáutica 

 

4.1. A contribuição do sector aeronáutico para o crescimento económico 

 

4.1.1. A indústria aeronáutica mundial 

 

A indústria aeronáutica é considerada uma indústria de grande interesse estratégico para 

as nações, ao desenvolver um conjunto de sistemas que promovem o desenvolvimento 

socioeconómico, resultado dos efeitos económicos directos e pelo facto do sector 

aeronáutico agregar um conjunto de tecnologias que promovem o conhecimento e 

inovação para a criação de novos produtos, neste e noutros sectores industriais. É um 

sector que está em constante mutação, já que depende muito dos contextos geopolíticos 

globais e regionais. 

Este sector da indústria é comandado por empresas internacionais que comercializam 

produtos de elevado valor acrescentado a uma escala reduzida, em comparação com 

outras indústrias, como por exemplo a automóvel. 

 

Quadro 4.1 

Principais empresas do sector aeroespacial, com dados referente a 2009 

Receitas Lucros 

Empresa 
$ M 

% de variação 

em 2007 
$ M 

% de variação 

em 2007 

1 EADS (Holanda) 63,326 18,3 2,301 - 

2 Boeing (E.U.A.) 60,909 - 8,3 2,672 - 34,4 

3 United Techologies (E.U.A.) 58,681 7,2 4,689 11,0 

4 Lockheed  Martin(E.U.A.) 42,731 2,1 3,217 6,1 

5 Honeywell International(E.U.A.) 36,556 5,7 2,792 14,2 

6 Norterroy Grumman (E.U.A.) 33,940 6,0 -1,262 - 170,5 

7 BAE Systems G.B.) 30,570 6,8 3,200 77,5 

8 General Dynamics (E.U.A.) 29,302 7,4 2,459 18,7 

9 Raytereon (E.U.A.) 23,174 3,3 1,672 - 35,1 

10 Fi ume ecauicá (Itália) 23,037 15,9 836 26,2 

11 
Aviation Industry corp. of China 

(China) 
21,738 - 568 - 

12 Bombardier (Canadá) 19,721 12,7 1,008 218,0 

Fonte: Fortune.com, n.20 Julho de 2009 
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As empresas dos Estados Unidos da América (E.U.A.) lideram nesta indústria, com sete 

das doze maiores construtoras ao nível mundial e com uma produção para o mercado 

aeroespacial que valia no ano de 2009, 285293 $ milhões de dólares. As empresas 

europeias constituem, no seu conjunto, a segunda maior fatia da indústria aeroespacial 

do mundo com receitas de 136 654 $ milhões de dólares (quadro 4.1). 

O maior cluster
23 aeronáutico do mundo situa-se nos E.U.A., em Seatle (Estado de 

Washington), composto pelas fábricas da Boeing; seguido em dimensão por Toulouse 

(França) e depois por Hamburgo (Alemanha) locais de montagem final dos aviões 

Airbus. A indústria aeronáutica também está implementada em torno de alguns pólos 

fortes no Canadá (Bombardier), no Brasil (EMBRAER) e na Ásia, em crescente 

expansão devido, sobretudo, à participação em projectos internacionais (Diagnóstico do 

sector Aeronáutico em Portugal. Inteli, 2005).  

A indústria aeronáutica é composta por dois mercados distintos mas complementares, o 

civil e o militar. As empresas do sector procuram definir uma estratégia de mercado 

entre produtos para aplicação civil e militar, já que estes dois mercados se 

complementam em termos de tecnologias e pelo facto de reagirem de forma idêntica à 

maioria dos factores de mudança (Diagnóstico do sector Aeronáutico em Portugal. 

Inteli, 2005).  

O sector aeronáutico está associado a uma alta densidade tecnológica, aplica grandes 

valores unitários em actividades de I&D, é caracterizado também pela utilização de 

mão-de-obra muito qualificada e pelo elevado valor dos seus produtos. É considerada 

uma indústria multiplicadora de novas tecnologias (na aquisição e desenvolvimento de 

alta tecnologia relacionada com aerodinâmica, materiais, mecânica de estruturas, 

propulsão, controlo, electrónica, sistemas entre outras) e de novas empresas com alguma 

densidade tecnológica (maioritariamente PME), contribuindo para a difusão de inovação 

aplicada a um conjunto vasto de sectores e, desta forma, atribuindo competência e 

competitividade aos países que nela investem (O sector aeronáutico em Portugal. 

Relatório Territorial – Portugal, 2005. EADS – Estratégias Territoriais no Sudeste 

Europeu). 

                                                 
23 A OCDE define cluster como redes de produção de empresas fortemente interdependentes (incluindo 
fornecedores especializados) ligadas entre si numa cadeia de produção de valor acrescentado; os clusters 

também podem supor a existência de ligações entre empresas e Universidades e institutos de investigação, 
serviços às empresas intensivos em conhecimento, agentes de interface e clientes. 
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Em 2001, na União Europeia, de acordo com dados da Associação Europeia de 

Indústrias Aeroespaciais (AECMA), o volume de negócios da indústria aeronáutica 

ultrapassava os 80,6 milhões de Euros; os postos de trabalho directos e indirectos 

rondavam, respectivamente, os 435 000 e 800 000 (O sector aeronáutico em Portugal. 

Relatório Territorial – Portugal, 2005. EADS – Estratégias Territoriais no Sudeste 

Europeu). 

O sector aeronáutico pode ser vantajoso para as economias nacionais, pelos efeitos que 

promove na indústria, no comércio e no desenvolvimento tecnológico. O investimento 

neste sector permite: a criação de riqueza, devido à fabricação e comercialização de 

bens e serviços de elevado conteúdo tecnológico e valor unitário, que contribuem para o 

desenvolvimento de competências na indústria; a criação de emprego (directo e 

indirecto) de elevada qualificação; permite ainda a criação de novos mercados para a 

comercialização de produtos, dada a inserção das empresas nas cadeias de fornecimento 

dos grandes construtores; utilização de produtos e serviços de qualidade, provenientes 

das actividades de I&D desenvolvidas por empresas, centros de investigação e 

Universidades. (Felizardo; Cunha, 2007).  

Nos países mais desenvolvidos as competências no domínio da aeronáutica e das 

tecnologias de base são adquiridas, na maioria das vezes, a partir da experiência 

acumulada, da investigação realizada nas instituições universitárias e, posteriormente, 

nos laboratórios e nas empresas. Por outro lado, os países menos desenvolvidos 

investem no sector aeronáutico por contrapartidas (montagem e algum fabrico através 

de desenhos fornecidos pelos fabricantes) e contratos de aquisição.  

O desenvolvimento deste sector da indústria tem de percorrer diferentes etapas, 

habitualmente inicia-se com a manutenção e revisão geral de aeronaves civis e militares 

e, de seguida, num nível de crescente complexidade, a montagem, a subcontratação e o 

fabrico. A etapa mais avançada do sector aeronáutico é a concepção ou o 

desenvolvimento do projecto e a produção. É uma cadeia complexa de desenvolvimento 

e finalização de um produto que necessita de um grande investimento com possível 

retorno a longo prazo (O sector aeronáutico em Portugal. Relatório Territorial – 

Portugal, 2005. EADS – Estratégias Territoriais no Sudeste Europeu). 
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4.1.2. A indústria aeronáutica europeia  

 

A indústria aeronáutica europeia, em consequência da tendência global, em 2002 sofreu 

a primeira contracção desde 1995, com uma diminuição das receitas de 7% em 

comparação com o ano de 2001 e com a eliminação de 27 700 postos de trabalho 

(Diagnóstico do sector Aeronáutico em Portugal. Inteli, 2005). No sentido de 

racionalizar o sector seguiram-se processos de fusão e aquisição, que obrigaram os 

construtores europeus a reforçarem a sua competitividade em relação aos americanos, 

através da redução de preços e um leque de oferta de maior qualidade junto dos clientes.  

Em 2008 o sector aeronáutico europeu (incluindo a actividade civil e militar) teve um 

volume de negócios de 97,3 biliões de Euros, mais 3,1% sobre os números de 2007 

(Facts and Figures, 2008. ASD - Aerospace and Defense Industries Association of 

Europe). Contudo, no final do ano de 2008 este sector volta a sofrer nova contracção, 

consequência do enfraquecimento da Libra Esterlina face ao Euro (o valor em Euros da 

contribuição do Reino Unido para a indústria europeia teve de ser reduzido); o elevado 

preço do petróleo (de 100 Dólares passou a 150 Dólares o barril) na primeira metade do 

ano afectou negativamente as companhias aéreas, os principais clientes da indústria 

aeronáutica civil europeia. Embora o preço dos combustíveis caísse para os 40 Dólares 

o barril no final de 2008, as receitas das companhias aéreas ainda foram severamente 

afectadas esse ano devido ao custo elevado do petróleo e aos primeiros efeitos de 

desaceleração económica mundial, que resultou numa diminuição da procura do 

transporte aéreo de passageiros e de mercadorias. Em simultâneo, as restrições severas 

das condições de crédito tornaram cada vez mais difícil às companhias aéreas financiar 

a compra de novas aeronaves. Os primeiros efeitos do abrandamento da economia 

foram apenas sentidos no final do ano de 2008 e não tiveram um impacte significativo 

sobre os resultados desta indústria.  

A queda do valor do Dólar até Julho de 2008 (a 15 de Julho de 2008 o Euro atingiu o 

valor mais elevado expresso em dólares – 1,5990 Dólares) teve um impacto negativo 

sobre a indústria aeronáutica europeia em termos de rentabilidade e competitividade24. 

Alguns construtores viram-se forçados a reduzir custos ao mínimo e reconsiderar a sua 

estratégia, através do aumento da venda de serviços de apoio às empresas e a 

                                                 
24 A maioria das vendas da indústria europeia é feita em Dólares americanos, e as variações do Dólar 
influenciam o volume de negócios e a sua rentabilidade expressos em moedas europeias.  
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internacionalização mais alargada das suas actividades. No decorrer dos últimos meses 

de 2008, a crise económica mundial levou os construtores aeronáuticos europeus a 

tomar medidas de forma a melhor a sua rentabilidade e lucros, incluindo iniciativas que 

permitiam melhorar a eficiência da fabricação de controlo dos activos.  

Enquanto o volume de negócios da indústria aeronáutica europeia cresceu 3% em 2008, 

o emprego total aumentou 5,6%. França, Espanha e Alemanha foram os principais 

contribuintes para o aumento do emprego (Facts and Figures, 2008. ASD- Aerospace 

and Defense Industries Association of Europe). 

Desde 1981, a quota do volume de negócios do sector aeronáutico na Europa gerado por 

contratos com os governos tem vindo a diminuir, para atingir um nível de 19,3% em 

2008. Outros clientes passaram a representar 80, 7% do volume de negócios da indústria 

aeronáutica (Facts and Figures, 2008. ASD- Aerospace and Defense Industries 

Association of Europe).  

Na actual década, a indústria aeronáutica europeia tem vindo a reforçar a sua posição 

como actor global neste sector, servindo os mercados em todo o mundo, com 

exportações a rondar os 59%. Os produtos civis continuam a representar a maioria das 

exportações europeia enquanto os produtos militares aumentaram ligeiramente a sua 

quota em 25% do total das exportações (Facts and Figures, 2008. ASD- Aerospace and 

Defense Industries Association of Europe).  

As PME desempenham um papel cada vez mais importante e activo no seio desta 

indústria, são consideradas necessárias ao aperfeiçoamento do desenvolvimento 

tecnológico pelas suas características de flexibilidade e criatividade no processo.  

Segundo dados relativos ao ano de 2005, o sector aeronáutico europeu era constituído 

por cerca de 750 fornecedores directos, em que 70% dos quais são PME, todavia apenas 

contribuíram com 4,6% das receitas desta indústria.  

A rede de empresas subcontratadas da indústria aeronáutica europeia é formada por 

cerca de 80 000 empresas (a maioria PME) e grande parte com actividade noutros 

sectores da indústria (Diagnóstico do sector Aeronáutico em Portugal. Inteli, 2005). 
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4.1.3. A indústria aeronáutica em Portugal  

 

A OCDE propõe uma tipologia de classificação das diferentes indústrias 

transformadoras por níveis de intensidade de Investigação e Desenvolvimento (I&D) 

traduzido no valor final de produção, classificando-as em baixa, média e alta tecnologia. 

Segundo esta classificação, o sector aeronáutico (C.A.E. 30300) insere-se na indústria 

de alta tecnologia (Quadro 4.2).  

O sector da aeronáutica em Portugal, em comparação com os seus parceiros na União 

Europeia, não tem expressão significativa na economia nacional. O sector da 

aeronáutica representou entre 1997 e 2001 somente 3% das exportações de produtos de 

alta tecnologia (O sector aeronáutico em Portugal. Relatório Territorial – Portugal, 

2005. EADS – Estratégias Territoriais no Sudeste Europeu).  

A informação estatística do Inquérito às Empresas (2003)25, indica que, em Portugal, em 

2002 somente cerca de um quarto do valor acrescentado bruto (V.A.B.) gerado na 

indústria transformadora dizia respeito a actividades de média e alta tecnologia, 

enquanto a média europeia, em 2001, atingia os 45%. Em 2007, o V.A.B. dos sectores 

de alta e média-alta tecnologia representou 11,8% do V.A.B. nacional. A taxa de 

variação referente a 2006/2007 reflectiu uma subida de 7,6%26.  

As empresas de menor dimensão (com menos de dez trabalhadores) constituíam, em 

2007, 91% da “população” de unidades empresariais de alta e média-alta tecnologia, 

contudo geraram apenas 6,2% do respectivo V.A.B.27.  

 
Quadro 4.2 

Tipologia de classificação da indústria por níveis de intensidade tecnológica 
 

SEGMENTOS INDÚSTRIAS 

Indústrias de 
Alta Tecnologia 

Aeronáutica e aeroespacial, produtos farmacêuticos, computadores e 
equipamentos informáticos e de escritório, electrónica e 
equipamentos de telecomunicações, instrumentos médicos, ópticos e 
de precisão.  

Indústrias de 
Média-Alta Tecnologia 

Máquinas e aparelhos eléctricos, automóveis e componentes, 
indústrias químicas (excluindo farmacêutica), equipamentos 
ferroviários e outro equipamento de transporte, máquinas e 
equipamentos.  

Indústrias de 
Média-Baixa Tecnologia 

Coque, produtos refinados do petróleo e combustível nuclear, 
borracha e plásticos, produtos minerais não metálicos, construção e 
reparação naval, metalurgias de base, produtos metálicos. 

Fonte: O sector aeronáutico em Portugal, 2005. EADS – Estratégias Territoriais no Sudeste Europeu 

                                                 
25 Uma análise socioeconómica do território português ao nível regional e local, 2003. I.N.E., 2004. 
Disponível na www: http:// www.ine.pt  
26 Empresas de Portugal, 2007. I.N.E., 2009. Disponível na www: http:// www.ine.pt 
27 Idem.  
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 A inibição do desenvolvimento de iniciativas e de políticas de produção deste sector de 

actividade deve-se, sobretudo, ao baixo desenvolvimento de algumas regiões 

portuguesas, à reduzida dimensão do país e à grande polarização dos principais centros 

urbanos que desincentivaram o estabelecimento de uma rede doméstica de transportes 

aéreos, a sucessivas hesitações na participação em projectos e consórcios europeus, à 

falta de incentivo do próprio Estado na criação de oportunidades e disponibilização de 

recursos. O país possui uma cadeia de fornecimento aeronáutica pulverizada, dispersa e 

com dinâmicas de clusterização pouco significativas (O sector aeronáutico em 

Portugal. Relatório Territorial – Portugal, 2005. EADS – Estratégias Territoriais no 

Sudeste Europeu).  

Em Portugal predominam sectores de produção e exportação de bens intensivos em 

trabalho (têxteis e calçado), e bens cuja produção se insere em economias de escala 

(automóveis e acessórios para veículos) e de bens provenientes de recursos naturais 

endógenos (cortiça, madeira, papel e produtos agro-alimentares). A especialização 

produtiva de Portugal baseia-se em sectores de fraca intensidade tecnológica e em 

sectores que se caracterizam por diferenciação do produto e por graus de intensidade 

tecnológica média ou alta (O sector aeronáutico em Portugal. Relatório Territorial – 

Portugal, 2005. EADS – Estratégias Territoriais no Sudeste Europeu). 

Apesar de Portugal não apresentar um peso significativo de sectores de alta tecnologia 

na sua economia, é o segundo país europeu (depois da Finlândia) com um maior 

aumento da importância relativa das indústrias de média e alta intensidade tecnológica, 

no período entre meados da década de noventa do século XX e os primeiros anos do 

século XXI (O sector aeronáutico em Portugal. Relatório Territorial – Portugal, 2005. 

EADS – Estratégias Territoriais no Sudeste Europeu). O sector automóvel foi o que 

mais contribuiu para esta mudança na especialização industrial em Portugal, pelos 

consideráveis montantes unitários de investimento em I&D.  

Em 2005, o volume de negócios das dez maiores empresas do sector aeronáutico era de 

355 M€ (81% do volume de negócios total), com uma taxa de crescimento entre 2003 e 

2005 de 7% ao ano. O investimento em I&D rondava os 3,7% do volume de negócios. 

(Felizardo; Cunha, 2007). O sector, em 2005, empregava cerca de 5000 pessoas 

(emprego directo). O volume de negócios por trabalhador era de 71 000 M€ (Felizardo; 

Cunha, 2007). No que diz respeito às PME, o volume de negócios era de 7%, o emprego 
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representava 13% e o investimento em I&D era de 11% do volume de negócios 

(Felizardo; Cunha, 2007).  

O mercado nacional é de 46% e as exportações correspondem a 54%. Em relação às 

actividades, a manutenção é a principal vocação com valores que rondam os 85%, 

enquanto o fabrico representa 15% do total das actividades desenvolvidas, que engloba 

o fabrico de componentes metálicos e estruturas (51%), TICE (38%), moldes, 

compósitos e plásticos (6%) e outros (4%). (Idem).  

No que diz respeito ao tecido industrial aeronáutico português, este é dominado por 

duas empresas, a OGMA e a TAP Manutenção e Engenharia e uma rede de PME. Estas 

duas empresas nunca se afirmaram como concorrentes directas, uma vez que se 

desenvolveram através de diferentes estratégias (O sector aeronáutico em Portugal. 

Relatório Territorial – Portugal, 2005. EADS – Estratégias Territoriais no Sudeste 

Europeu).  

A OGMA, empresa de capitais público-privados28, desenvolve actividades de 

manutenção de equipamentos aeronáuticos militares e, dado que a sua evolução 

permitiu uma capacidade superior às necessidades nacionais, encaminhou esse 

excedente para o mercado internacional da aviação civil e militar.  

De uma forma resumida, a área de acção da OGMA abrange a manutenção e grandes 

inspecções de aviões e helicópteros, a reparação de sistemas eléctricos e electrónicos de 

controlo de voo, de sistemas mecânicos e de outros componentes aeronáuticos. E a 

competência a nível da revisão geral e reparação de motores de aeronaves, sendo um 

dos maiores e melhor equipados complexos da Europa neste campo de intervenção29.  

A outra empresa fundamental do sector em Portugal é a estrutura de manutenção e 

engenharia da TAP M&E. A TAP foi criada em 1945, como um departamento do 

Secretariado da Aeronáutica Civil, e iniciou a exploração comercial em 1946 com a 

carreira Lisboa-Madrid. Em 1953, a empresa diminui a sua dependência estatal e passa 

a ser constituída por capitais mistos.  

Até 1973 a TAP atravessou um período próspero, conseguiu tirar partido da boa 

conjuntura económica mundial e do monopólio das carreiras comerciais para as antigas 

colónias portuguesas em África. Estes resultados positivos para a empresa permitiram a 

construção de instalações com qualidade (sobretudo de apoio à manutenção), a 

                                                 
28 Em Dezembro de 2004, o Estado vendeu 65% das acções da empresa ao consórcio internacional 
Airholding composto pela europeia EADS (30%), e pela empresa brasileira de aeronáutica EMBRAER 
(70%), enquanto a holding EMPORDEF ou o Estado mantiveram 35% do capital da OGMA. 
29 http:// www.ogma.pt  
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aquisição de tecnologia inovadora e a renovação das suas frotas de aeronaves. É neste 

período de franca expansão da empresa que foi criada a estrutura de manutenção da 

TAP, com o objectivo de permitir à empresa ser o mais auto-suficiente possível na 

manutenção da sua frota e adquirir competências na prestação de serviços de 

manutenção a outras companhias aéreas.  

A partir de 1974, a TAP desenvolveu uma nova competência na actividade de venda de 

serviços de manutenção para clientes externos, ao nível de trabalhos de manutenção 

para clientes externos: trabalhos de manutenção da fuselagem das aeronaves, a 

reparação/revisão geral de motores, a reparação/revisão geral de componentes e 

sistemas, a calibração de equipamentos, os ensaios não destrutivos, modificações nas 

aeronaves, a definição e o controlo do plano de manutenção e o controlo de fiabilidade e 

de componentes (O sector aeronáutico em Portugal. Relatório Territorial – Portugal, 

2005. EADS – Estratégias Territoriais no Sudeste Europeu).  

A TAP M&E está em vantagem sobre as actividades de manutenção da OGMA pelo 

facto de trabalhar com produtos aeronáuticos de larga aplicação na aviação comercial e, 

por isso, obter um maior número de potenciais clientes.  

 

4.1.4. As pequenas e médias empresas do sector aeronáutico  

 

Em Portugal, para além da OGMA e da TAP M&E, existe um número reduzido de 

empresas de transporte aéreo não regular, de manutenção e reparação de pequenas 

aeronaves e de sistemas que, apesar de se dedicarem a outros sectores industriais (como 

o automóvel, a metalúrgica, os plásticos, os curtumes, as telecomunicações ou a 

electrónica de consumo), prestam serviço também à actividade aeronáutica. Estas 

empresas, na maioria dos casos, são de pequena e média dimensão que exploram 

mercados muito específicos e assumem-se como empresas periféricas ou 

complementares (O sector aeronáutico em Portugal. Relatório Territorial – Portugal, 

2005. EADS – Estratégias Territoriais no Sudeste Europeu).  

Algumas das PME do sector aeronáutico nacional estão agregadas em redes 

empresariais constituídas ao nível do país ou da Europa. Ao nível nacional refira-se a 

PEMA – Portuguese SME for Aerospace - e a AEROSME a operar no contexto 

europeu.  
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A PEMA foi criada em Maio de 2003, representa um conjunto de catorze entidades, na 

maioria PME. As actividades principais destas empresas são no domínio da maquinação 

de peças, o desenvolvimento de software ou o fabrico de aeronaves completas.  

A acção da PEMA tem como principais objectivos o fornecimento de produtos e 

serviços às redes nacionais e internacionais da indústria aeronáutica e o 

desenvolvimento de projectos de I&D de âmbito nacional, europeu e mundial. Para 

alem de assumir-se como um grupo de interesses representativo de PME portuguesas 

junto do poder politico, no âmbito do desenvolvimento da industria aeronáutica em 

Portugal, assim como, reforçar a representatividade destas empresas junta da 

AEROSME e dos principais actores nacionais, a OGMA e a TAP.  

A AEROSME é uma organização composta por PME e instituições da indústria 

aeronáutica, criada pela Associação Europeia de Industria Aeroespacial e de Defesa e a 

Comissão Europeia.  

Esta organização tem a finalidade de apoiar a participação das PME nos projectos de 

investigação e desenvolvimento tecnológico na área da aeronáutica e do espaço, 

pressupostos pelo Programa-Quadro da União Europeia; incentivar a cooperação entre 

PME, entre estas e as empresas de grande dimensão que controlam a actividade 

aeronáutica mundial e entre as empresas e instituições de I&D que desenvolvem sua 

actividade nos sectores aeronáutico e do espaço.  

Actualmente, fazem parte desta associação trinta e dois países: os vinte e cinco Estados 

Membros da União Europeia, Bulgária, Islândia, Israel, Noruega, Roménia, Suíça e 

Turquia.  

 
4.2. As oportunidades do sector aeronáutico  
 
 

A indústria aeronáutica é um sector de actividade em constante evolução em função das 

características e necessidades do mercado. A resposta a essas necessidades exige um 

conjunto alargado de inovações, algumas ainda desconhecidas ou experimentais, que 

permitem a entrada de novos actores no sector.  

Para delinear a estratégia a seguir é necessário antevisão e uma permanente atenção aos 

mercados, produtos e tecnologias, assim como, à evolução das tendências de cada 

sector.  
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Ao nível europeu têm surgido várias iniciativas prospectivas sobre o sector, algumas 

com participação nacional. Uma das mais recentes, com início em Setembro de 2008, 

tem como objectivo a identificação de tecnologias no sector aeronáutico.  

Esta iniciativa, numa primeira fase, terá como objectivo criar uma lista de tecnologias a 

desenvolver e propostas de financiamento através da terceira “call” do sétimo Programa 

– Quadro da Comissão Europeia (FP7 – 2007-2013). Este programa inclui a aeronáutica 

na prioridade dos transportes, com um orçamento atribuído de 4180 milhões de Euros, 

dos quais cerca de 1700 milhões de Euros são para a aeronáutica. Reforça a participação 

de PME, financiando em 75% actividades de investigação (Felizardo; Cunha, 2007).  

Em Portugal, a actividade da Inteli enquanto centro de inovação “mantém uma 

constante vigilância sobre tecnologias, produtos e mercados aeronáuticos que 

potencialmente cruzam com as competências nacionais (actuais e futuras), antecipando 

oportunidades e estratégias públicas e privadas de abordagem e desenvolvimento do 

cluster aeronáutico nacional”30.  

A estratégia nacional para a aeronáutica consta no projecto Aero 2015. Uma estratégia a 

dez anos para o cluster aeronáutico nacional a par com a indústria aeronáutica europeia 

e com cadeias de fornecimento especializadas, integradas nos projectos aeronáuticos e 

detentoras de competências distintivas reconhecidas internacionalmente.  

Os objectivos deste projecto centram-se no crescimento, segundo três vertentes: 

endógeno (das organizações do cluster), criação de novas empresas de base tecnológica 

e investimento directo estrangeiro; na especialização, com base no reforço de 

competências distintivas existentes e do investimento em I&D; e estruturação de cadeias 

de fornecimento nacionais (Felizardo; Cunha, 2007).  

Os estudos prospectivos elaborados pela agência de inovação Inteli, no âmbito do 

desenvolvimento e projecção da oferta portuguesa do sector aeronáutico, revelam que 

este deve estar centrado no objectivo final de produção de tecnologia nacional.  

As principais competências base da indústria nacional, algumas provenientes da 

indústria automóvel, permitem perspectivar uma futura estratégia para as empresas 

portuguesas em segmentos de mercado tais como31:  

• estruturas aeronáuticas; 

• ferramentas e equipamentos de apoio à produção e manutenção;  

                                                 
30 Inteli (2010). Aero 2015. Disponível na www: http://www.inteli.pt/cms/view/id/134/ 
31 Flight Magazine (2009). Um novo sextante para a aeronáutica portuguesa. Disponível na www: 
http://www.inteli.pt/uploads/documentos/documento_1274351327 
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• interiores aeronáuticos (com propostas inovadoras de layout, módulos, design, 

engenharia e, potencialmente fabrico); 

• manutenção (no sentido da gestão de frota e do ciclo de vida dos 

equipamentos);  

• módulos funcionais específicos (sistemas mecânicos, pneumáticos, eléctricos, 

etc.); 

• reconfiguração de aeronaves; 

• software (sistemas eléctricos e electrónicos específicos).  

Nesta área de actuação, saliente-se o CEIIA – Centro de Engenharia32, que desenvolve 

um projecto tendo em vista a promoção do crescimento das empresas portuguesas nas 

cadeias internacionais de fornecimento das indústrias da mobilidade (automóvel, 

aeronáutica e ferroviária). E funciona como o interface entre mercado, centros de 

conhecimento e indústria nacional.  

Actualmente, assiste-se a uma progressiva integração das economias ao nível mundial e, 

por isso, os agentes económicos tem que adaptar-se aos novos desafios competitivos. As 

redes constroem-se à escala global, os “meios inovadores” concorrem em simultâneo a 

esta escala.  

Neste contexto, cada território tem de avaliar quais as suas vantagens e competências. 

Deste modo, o posicionamento da indústria aeronáutica nacional deverá basear-se em 

factores de capacidade empreendedora e de competitividade que devem estar, 

sobretudo, alicerçados na inovação que podem acrescentar ao produto final.  

Um aspecto não menos importante é a maximização da interacção entre fontes de 

inovação (Universidades, laboratórios e centros de inovação e desenvolvimento) e 

fontes de produção (o tecido empresarial) que criarão o valor com base naquele 

conhecimento. O papel integrador cabe aos centros tecnológicos sectoriais.  

Neste campo de acção surge o exemplo do consórcio AEROCORK, formado pela 

Dyn’Aero Ibérica, Corticeira Amorim Cork Composites, Active Space Tecnologies e 

PIEP (Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho), que 

estuda a produção, ensaio e certificação de compósitos de cortiça, com o objectivo de 

substituir os painéis sandwich em compósitos de base carbono, que por ser um material 

sustentável, ecológico e reciclável apresenta vantagens ambientais33.  

                                                 
32 Disponível em http:// www.ceiia.com  
33

Flight Magazine (2009). Um novo sextante para a aeronáutica portuguesa. Disponível na www: 
http://www.inteli.pt/uploads/documentos/documento_1274351327 
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Para colocar as empresas portuguesas do sector na vanguarda tecnológica é necessário 

antecipar oportunidades de negócio, em mercados estratégicos, e criar um programa 

específico de apoio ao sector aeronáutico, que permita maximizar a presença portuguesa 

em projectos internacionais de I&D promovendo as suas competências, assim como, a 

sua inserção nas redes globais de fornecimento da indústria aeronáutica.  

 

 

4.3. A Indústria aeronáutica em Ponte de Sor 

 

4.3.1. O tecido empresarial 

 

O sector aeronáutico em Ponte de Sor está representado em torno de duas empresas, 

Motorávia S.A. e Dyn’Aero Ibérica S.A., que se dedicam, sobretudo, à concepção de 

projectos e estudos aeronáuticos, fabrico de aviões ligeiros, componentes aeronáuticos e 

à manutenção de aeronaves. Estas duas empresas investem em tecnologias e parque de 

equipamentos muito semelhantes.  

A Motorávia34 foi criada em Janeiro de 1998, está instalada em Ponte de Sor desde a sua 

fundação. A empresa tem representações na Coreia do Sul, Brasil e Estados Unidos da 

América.  

A actividade principal da empresa é o fabrico de aeronaves e componentes aeronáuticos 

(motores, hélices, simuladores e outros componentes para a indústria aeronáutica e 

aeroespacial). Para além destes serviços, as suas actividades englobam ainda a 

manutenção de aeronaves e a concepção de projectos e estudos aeronáuticos. Como 

actividade secundária, a empresa presta serviço de carpintaria.  

A Motorávia fabrica uma gama de aviões de dois e quatro lugares em alumínio e em 

materiais compósitos, os modelos JF4 (aeronave experimental de quatro lugares), B- - 

Bird (aeronave ULM – ultraleves motorizados – de dois lugares fabricada em alumínio) 

e o modelo Miano (aeronave ULM de dois lugares fabricada em fibra de vidro).  

Em simultâneo, a empresa representa algumas aeronaves certificadas internacionais, a 

destacar a gama de ultraleves e planadores Test.  

A Motorávia, pelo reconhecimento internacional, conquistou três prémios EUREKA e 

um Flight Award.  

                                                 
34 http: //www.motoravia.pt  
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O primeiro projecto alcançado pela empresa foi a adjudicação para o fabrico de 

componentes estruturais para os satélites HISPASAT da ESA (European Space 

Agency). Em simultâneo participa com alguma frequência em consórcios em parceria 

com congéneres e entidades científicas nacionais e internacionais, entre elas a 

Universidade de Madrid, a Universidade da Covilhã, o INEGI (Instituto de Engenharia 

Mecânica e Gestão Industrial) e ESA.  

No que diz respeito à produção actual, a empresa está a desenvolver um projecto, por 

enquanto não comercializado.  

A Dyn’Aero35 tem sede em Dijon, França, e foi fundada em 1992. A instalação da 

Dyn’Aero Ibérica em Portugal ocorreu em 2001, para em conjunto com a Motorávia 

iniciar a produção de componentes para asa-delta Topsecret, modelo desenvolvido 

através da parceria entre a Dyn’Aero e a La Mouette. A instalação da empresa 

representou um investimento total de 6,7 milhões de Euros, suportados pelo Estado em 

50%, sendo que algumas dessas comparticipações ocorreram a fundo perdido.  

O objectivo inicial da empresa foi a produção de componentes, com excepção dos 

motores, e a montagem estrutural da fuselagem, asas e superfícies de controlo do 

modelo MCR 01. Em 2002 a empresa aumentou o número de componentes produzidos 

e a montagem estrutural do MCR 4S. No ano de 2003, iniciou a produção de 

componentes da nova versão asa-delta Topsecret.  

Os dois modelos de aeronaves que a Dyn’Aero construía em Portugal (Ponte de Sor) 

destinavam-se, principalmente, a fins turísticos ou a suporte de actividades formativas 

(formação de pilotos).  

Um outro projecto desenvolvido pela empresa estava relacionado com a construção de 

uma aeronave de vigilância quer seja marítima (poluição, tráfego e pesca), rodoviária 

(tráfego) e florestal (incêndios). Este novo aparelho resulta de uma parceria da 

Dyn’Aero Ibérica com a EADS Service36. Este projecto teve como avião de base o 

MCR 01 ULM, fabricado em Ponte de Sor, equipado com um sistema de radar 

panorâmico, com uma câmara de infra-vermelhos e uma câmara de vídeo com 

capacidade para transmitir dados e imagens em tempo real para um posto de recepção 

fixo até uma distancia de 100 km.  

 

                                                 
35 http://www.dynaero.pt  
36 Departamento do grupo internacional EADS (European Aeronautic Defense and Space Company), da 
qual faz parte a Airbus Industrie (produção de aviões comerciais) e a Arianespace (produção de foguetões 
de lançamento para satélites).  
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4.3.2. As unidades do sector aeronáutico em Ponte de Sor: análise dos principais 

indicadores estatísticos e organizacionais 

 

Neste ponto iremos analisar determinados indicadores organizacionais, económicos e 

demográficos a partir do inquérito realizado à indústria do sector aeronáutico e dos 

dados estatísticos do Ministério do Trabalho (DETEFP/MTSS).  

Todavia, apesar do esforço, empenho e o acompanhamento directo neste processo de 

recolha de informação, uma das empresas não forneceu nenhum dado relativo a 

qualquer ponto questionado por nós na referida recolha de informação organizacional e 

estatística.   

As duas unidades do sector aeronáutico em Ponte de Sor estão instaladas no Parque 

Industrial:  

• Motorávia S.A.; 

• Dyn’Aero, Tecnologia Aeroespacial Ibérica S.A..  

Estas duas unidades representam 3,7% do total dos sectores de actividade da indústria 

transformadora do concelho. Em termos de emprego, estas representam 7,1% do total da 

população ao serviço da indústria transformadora.  

A Motorávia é constituída, no que diz respeito à repartição do capital social, 

inteiramente (100%) por capital privado nacional, não local (accionistas de Almada e 

Mafra). O número total de pessoas ao serviço evoluiu, no início, de um para 

actualmente seis. Em relação ao emprego, quanto à estrutura do emprego actual de 

acordo com os níveis de qualificação, destaca-se a predominância de operários. 

Relativamente às habilitações do pessoal ao serviço, verifica-se que o grau de instrução 

dos operários está entre a escolarização obrigatória e o secundário. Os quadros técnicos 

têm qualificação ao nível da licenciatura.  

Quanto aos factores de maior influência na implantação da empresa no concelho, surge 

em primeiro lugar o preço dos terrenos no parque Industrial, em segundo a 

disponibilidade de mão-de-obra qualificada, em terceiro as infra-estruturas rodoviárias 

ou aéreas, em quarto a existência de espaços com infra-estruturas rodoviárias ou aéreas, 

em quarto a existência de espaços com infra-estruturas, por fim, em quinto a existência 

de um mercado alargado.  

A empresa em análise não facultou informação sobre a evolução do volume de vendas.  
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Para dados sobre a caracterização da produção actual, a empresa, também não forneceu 

dados precisos pois está a desenvolver um projecto, por enquanto, ainda não 

comercializado.  

Em relação à origem do fornecedor das principais matérias-primas, a empresa recebe na 

totalidade de outros concelhos, nomeadamente de Cascais e Ourém.  

A Motorávia, no âmbito das relações inter-empresas, não é subcontratada para prestar 

qualquer serviço a outra empresa, nem recorre à subcontratação.  

No que diz respeito à integração regional, a empresa não está filiada em nenhuma 

associação regional ou sectorial.  

A Dyn’Aero Ibérica entrou em processo de lay-off parcial em Julho de 2009. Esgotado o 

período de vigência máximo de redução ou suspensão de actividade, estipulado por lei 

(duração máxima de um ano)37, a empresa voltou a laborar no início do mês de Julho de 

2010.  

Numa entrevista ao jornal local Ecos do Sor (de 22 de Julho de 2010), o representante 

do sindicato da Energia Química, Têxtil e Indústrias Diversas (SINDEQ) afirmou que a 

empresa está a passar por tempos difíceis mas enquanto houver projectos não haverá 

despedimentos
38.  

Neste artigo, a administração da Dyn’Aero afirmou que a decisão do lay-off foi uma 

alternativa encontrada para garantir a continuidade da empresa a longo prazo, tendo em 

conta os fortes investimentos em capital humano e financeiro realizados pela empresa 

ao longo de vários anos.  

A medida de suspensão da actividade era inevitável por razões conjunturais de mercado, 

face à quebra de vendas verificada desde o início de 2009. Segundo a informação 

prestada pelo representante do sindicato acima referido ao jornal local, há dois anos 

fabricávamos cerca de cinco aviões por mês, este ano [2010] temos feito em média um 

avião por mês.  

No dia seis de Setembro de 201039, a empresa divulga publicamente a sua situação de 

insolvência, pois não tem meios financeiros suficientes apara proceder ao pagamento 

das obrigações vencidas (lê-se na sentença judicial de 26 de Agosto, ditada pelo 

Tribunal do Comércio de Lisboa).  

                                                 
37 Decreto-Lei 398/83 de 2 de Novembro.  
38 Jornal Ecos do Sor, Dyn’Aero volta a laborar, 22 de Junho de 2010, nº s/n, p.5.  
39 Jornal Público (suplemento de economia), Fabricante de aeronáutica francesa apoiada pelo Estado 

entra em insolvência, 6 de Setembro de 2010, nº 7459, p.17.  
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A empresa recebeu vários incentivos do Estado português, através da Agência para o 

Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), atribuídos no âmbito do 

Programa de Incentivos à Modernização da Economia (Prime) que rondavam os três 

milhões de Euros. Os incentivos pressupunham o cumprimento dos requisitos aprovados 

no contrato, que não foram cumpridos na totalidade (a Dyn’Aero foi obrigada a 

devolver cerca de 1,2 milhões de Euros) e terá sido esse facto que originou o pedido de 

insolvência.  

Segundo a imprensa, a direcção do AICEP admite a venda dos seus [da empresa] 

activos e da transferência dos trabalhadores para outras empresas que os possam 

absorver.  

A Dyn’Aero também recebeu apoios do Fundo Social Europeu, que reclama dívidas e o 

incumprimento de pagamentos por parte da empresa. Os fornecedores, embora com 

valores menos significativos, também denunciam a falta de pagamentos.  

 

 


