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Cover: Ana Aragão was born in Porto, 1984, and has a 
degree in Architecture from the University of Porto, 
where she was also a guest facilitator. Following her 
internship, she won a scholarship to pursue a docto- 
rate in Coimbra, which she then interrupted so as to 
dedicate herself exclusively to illustration. The world 
of architecture gave rise to her fascination for drawing 
cities, both real and imaginary. Illustrator or painter? 
She prefers to say that she simply draws. Constantly 
intrigued by the emotional and mental maps which 
originate from our daily experiences, she explores 
them using the finest lines and a full pallet of colour. 
Her cities, or rather, her urban “anagraphs” don’t 
merely tell stories of buildings, but also of the people 
who live in them. The city is, after all, just a pretext 
for the human. 

Ana Aragão’s dedication to drawing and painting has 
earned her national and international recognition, in-
cluding a participation in the 2014 Venice Biennale, a 
cover story in a Chinese edition of Home and having 
been chosen by Luerzer’s Archive for the “200 Best 
Illustrators Worldwide” list. Recently she has been 
developing some projects about Portuguese cities. She 
lives and works in Porto.

Capa: Ana Aragão (Porto, 1984) é arquiteta licenciada 
pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto, onde foi monitora convidada. Após o estágio 
profissional, ingressa como bolseira no Doutoramento 
em Coimbra, que decide interromper para se dedicar 
exclusivamente ao desenho. É a partir do universo da 
arquitetura que nasce o seu fascínio pela representação 
de cidades, imaginárias ou não. Ilustradora? Pintora? 
Prefere dizer que faz desenhos, simplesmente. Vive 
intrigada com os mapas mentais e emocionais que 
nascem da nossa experiência quotidiana, explorando-
-os através das linhas mais finas possíveis, ou da paleta 
cheia de cores. As suas cidades, ou melhor, as suas 
“anagrafias” urbanas, não contam as histórias dos seus 
edifícios, mas sim das pessoas que lá habitam. A cidade 
é, afinal, apenas o pretexto para o humano. 
 
A dedicação de Ana Aragão ao desenho e à pintura 
tem sido reconhecida nacional e internacionalmente, 
salientando-se a sua participação na Bienal de Veneza 
2014, o destaque como capa da publicação chinesa 
Casa e a selecção pela Luerzer’s Archive - “200 Best 
Illustrators Worldwilde”. Tem vindo a desenvolver 
projetos sobre algumas cidades portuguesas. Vive e 
trabalha no Porto. 

A EconomiA dA dEfEsA  
E A intErnAcionAlizAção
dEfEncE Economy And intErnAtionAlisAtion
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A caminho do final de um ano, que todos querem deixar 
rapidamente para trás, chegaram à economia portuguesa as 
grandes linhas, quer do Plano de Recuperação e Resiliên-
cia (PRR), como do Orçamento do Estado para 2021. A 
expetativa estava lançada desde julho, quando o nosso Pri-
meiro-Ministro afirmou, em entrevista à Visão, que “Temos 
a bazuca. É preciso saber aproveitá-la e não falhar o tiro”. 
Ora, apresentadas as grandes linhas, resulta das mesmas o 
acentuar da certeza da incerteza.

O Plano de Recuperação e Resiliência pretende res-
ponder, ao mesmo tempo, quer ao reforço dos meios do 
sistema de saúde e melhoria da qualidade dos serviços pres-
tados pela Administração Pública, como ao apoio aos tra-
balhadores, às famílias e às empresas para ultrapassarem as 
dificuldades provocadas pela pandemia. São todos aspetos 

As we approach the end of the year, and one we are keen to 
see the back of, the Government has announced the major 
guidelines for the Portuguese economy, both of the Re- 
silience and Recovery Plan (PRR) and the Budget for 2021. 
Expectations have been on the rise since July, when our 
prime-minister claimed, in an interview to Visão maga- 
zine, that “we have the bazooka. Now we need to make 
the most of it and not miss the shot”. Now that we have 
seen the guidelines all we can be sure about is uncertainty. 

The aim of the Resilience and Recovery Plan is to, 
simultaneously, strengthen the resources of the health 
system and improve the quality of the services rendered 
by the Civil Service, helping labour, families and com-
panies to get through the difficulties brought on by the 
pandemic. These are all central and relevant aspects, but 

Luís Miguel Ribeiro
Presidente da AEP 
AEP President
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it remains to be seen if the businesses are being given the 
importance and priority they deserve, as creators of jobs 
and family income. 

There is, in fact, a direct relationship between a robust 
business fabric and the creation and maintenance of jobs 
and our uncertainty lies in the fact that we are being shown 
a vision of cohesion in which companies are undervalued 
in terms of their central role for the economic recovery 
of our country. There is no question that the Govern- 
ment is making an effort to implement this Resilience and 
Recovery Plan, but we now need to guarantee that the 
companies are also an integral part of this recovery, be-
cause they are structural to social cohesion. 

The 2021 budget, however, leaves us much more ap-
prehensive, because the policies it presents are insufficient 
to address the country’s need for immediate solutions and 
the creation of stimuli for a strong and sustainable re- 
covery of the economy. I am referring to the essentially 
social outlook of the budget, resting too heavily on a re-
distributive policy that is tipped off balance by the lack 
of strong public policies aimed at the main generator of 
wealth and employment: private companies. 

The country cannot forget that one can only distribute 
the wealth one creates, so this financial period, which as 
the Government correctly states, will be more demanding 
than the previous ones, should focus more on the impor-
tant role played by companies and the measures aimed at 
them. The fact is that supporting companies is the best 
way to contribute to the improvement of social conditions 
in Portugal. 

Here at the AEP we continue to defend the impor-
tance of Portuguese companies for the ever-so-necessary 
recovery of our economy and we also continue to work 
restlessly, day-in day-out, supporting companies, identi-
fying markets and opportunities to promote exports and 
internationalisation. It is against this backdrop that we 
have dedicated this issue of BOW – Portugal Business on the 
Way magazine to the “Defence Economy and internation-
alisation”. 

According to IdD – Portugal Defence, the technologi-
cal and industrial base of the Portuguese defence sector in-
cludes the companies and entities of the national scientific 
and technological system that are capable of intervening in 
one or more stages of the life-cycle of the defence systems 
and equipment, as well as other, civilian enterprises, such 
as Aeronautics, Safety, Space and Sea. 

In practical terms, we are speaking of a sector that 
has been gaining importance in the context of both the 
European Union and the world. The defence industry is 
currently the economic sector with the highest growth 

centrais e relevantes, mas fica a incerteza na interioriza-
ção da importância e prioridade que as empresas são para a 
criação e defesa do emprego e do rendimento das famílias. 

Há, de facto, uma relação de causa e efeito entre um 
tecido empresarial robusto e a criação e manutenção do 
emprego e a incerteza chega-nos um pouco de uma visão 
de coesão em que as empresas são pouco valorizadas no 
seu papel central para a recuperação da economia do nosso 
país. Não está em causa o esforço realizado pelo Executivo 
para se chegar a este Plano de Recuperação e Resiliência, 
mas precisamos agora de garantir que as empresas fazem 
parte integrante desta recuperação, porque elas são estru-
turantes para a coesão social. 

Já o Orçamento do Estado para 2021 deixa-nos ain-
da mais apreensivos porque as soluções apresentadas não 
permitem responder às necessidades do país, no combate 
imediato à dimensão conjuntural, mas também na criação 
de condições de estímulo a uma recuperação forte e susten-
tável da economia. Refiro-me ao pendor vincadamente so-
cial, assente de sobremaneira numa política redistributiva, 
que desequilibra com a inexistência de políticas públicas 
fortes dirigidas à principal fonte de geração de riqueza e de 
emprego: as empresas privadas.

O país não se pode esquecer que só podemos distribuir 
riqueza se a criarmos, pelo que neste exercício orçamental, 
que será o mais exigente dos últimos anos – como refere e 
bem o Governo – deve ser relevado o foco no importante 
papel das empresas e nas medidas a elas dirigidas. É que, de 
facto, apoiar as empresas é a melhor forma de contribuir 
para a melhoria das condições sociais de Portugal.

Nós, na AEP, vamos continuar a defender a importância 
das empresas portuguesas para a recuperação tão necessá-
ria da nossa economia e continuamos também a trabalhar 
afincadamente, todos os dias, no apoio à empresas, identifi-
cando fileiras e oportunidades que gerem internacionaliza-
ção e exportações e neste contexto este número da revista 
BOW – Portugal Business on the way é dedicado à “Economia 
da Defesa e a internacionalização”.

De acordo com a IdD – Portugal Defence, a base tec-
nológica e industrial de defesa de Portugal corresponde ao 
conjunto das empresas e entidades do sistema científico e 
tecnológico nacional com capacidade para intervir em uma 
ou mais das etapas do ciclo de vida logístico dos sistemas e 
equipamentos de Defesa e de outros domínios civis como a 
Aeronáutica e a Segurança, o Espaço e o Mar.

Na prática, estamos a falar de uma fileira que tem vindo 
a ganhar grande importância no contexto, quer da União 
Europeia, como em termos globais e neste sentido a indús-
tria da defesa é presentemente um setor económico com 
grande potencial de crescimento, capaz de criar riqueza e 
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de estimular o desenvolvimento de outros setores da eco-
nomia, uma vez que assenta em elementos económicos e 
tecnológicos que constituem importantes fatores para a 
competitividade industrial.

Talvez desconhecido na sociedade portuguesa seja o fac-
to de que, segundo a idD, cerca de 400 entidades operarem 
neste setor em Portugal, gerando um volume de negócios 
de 6.299 milhões de euros, gerando ainda 4.358 milhões 
de euros em exportações e garantindo 37.076 postos de 
trabalho. Portanto, este é também um setor chave neste 
momento que vivemos e por esta razão faço minhas as pa-
lavras do Ministro João Gomes Cravinho, no artigo que 
abre este tema nesta revista: “o investimento em Defesa 
pode e deve ser visto como um importante contributo para 
sairmos desta crise mais resilientes, com mais inovação 
tecnológica, com mais qualificações, com mais parcerias 
internacionais e com mais exportações de elevado valor 
acrescentado”. 

Destaco também nesta revista a entrevista a José Neves, 
presidente do AED Cluster Portugal (AEDCP), um Cluster 
Português para as Indústrias de Aeronáutica, Espaço e De-
fesa, especialmente importante pelo papel desempenhado 
como “Cluster de Competitividade Emergente”, que nos 
traça um panorama sobre as realidades e perspetivas desta 
fileira.

Mas, esta é uma revista recheada de importantes textos 
que irão guiar as empresas portuguesas no setor e para tal 
contamos com os contributos de Paulo Lourenço, Diretor-
-Geral de Política de Defesa Nacional; Alberto Rodrigues 
Coelho, Diretor-Geral da Direção Geral de Recursos da 
Defesa Nacional; Marco Capitão Ferreira, Presidente da 
idD e Catarina Nunes, Administradora da idD, mas tam-
bém de outros especialistas como José Manuel Barbas, Co-
ronel do Exército, subdiretor do curso de Defesa Nacional 
e assessor de estudos do IDN;  Fernando Carvalho, Inves-
tigador Coordenador da Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa;  José Lourenço da Saúde, Major General 
Engenheiro Aeronáutico e Paulo Cutileiro Correia, Sócio 
da JPAB.  Ou seja, um tema muito importante para o qual 
procurámos juntar um painel abrangente e de elevadíssima 
competência.

Na restante revista BOW, convido também os leitores a 
conhecerem as empresas nossas associadas Critical Soft-
ware, BERD, DUNE BLEUE e DAMEL, na secção Radar 
Internacionalização.

Os mercados-alvo em destaque nesta edição são a Argé-
lia, Egito e Marrocos, com dados da Deloitte, sempre mui-
to úteis para o trabalho de internacionalização das empre-
sas nossas associadas. Votos de uma boa leitura e até breve!

potential, capable of generating wealth and stimulating 
the development of other economic sectors, since it rests 
on economic and technological elements that constitute 
important factors for industrial competitiveness. 

Portuguese society may be unaware of the fact that, ac-
cording to idD, there are around 400 entities operating 
in this sector in Portugal, generating a business volume 
of 6.299 billion euros, including 4.358 billion in exports 
and securing 37,076 jobs. So this is also a key sector in our 
time and I fully agree with Defence Minister João Gomes 
Cravinho, in the issue’s opening article, when he says that 
“investment in defence can and should be seen as an im-
portant contribution to getting through this crisis with 
more resilience, more technological innovation, better 
qualification, more international partnerships and more 
high added value exports”.

In this issue I’d also highlight the interview with José 
Neves, chairman of AED Cluster Portugal (AEDCP), a 
Portuguese cluster for the Aeronautics, Space and Defense 
industries, that is especially important for its role as an 
“Emerging Competitive Cluster”. He paints an interes- 
ting picture of the reality and the outlook of the sector in 
Portugal. 

But there are many more important and interesting 
articles in this edition of the magazine, that will help 
guide the Portuguese companies in this sector, authored 
by the likes of Paulo Lourenço, Director-General of the 
National Defence Policy; Alberto Rodrigues Coelho, Di-
rector-General of the General Directorate for National 
Defence Resources; Marco Capitão Ferreira and Catari-
na Nunes, respectively Chairman and Administrator of 
idD, but also other specialists such as José Manuel Barbas, 
Army Colonel, deputy-director of the National Defence 
Course and studies advisor at the Institute for National 
Defence (IDN);  Fernando Carvalho, Researcher and Co-
ordinator at the Sciences Faculty of the University of Lis-
bon; José Lourenço da Saúde, Major-General and Aero- 
nautical Engineer and Paulo Cutileiro Correia, partner at 
JPAB.  As you can see, this is a very important subject, and 
we tried to present you with contributions by our most 
skilled specialists. 

As for the rest of this issue of BOW magazine, we invite 
our readers to get to know our member companies Criti-
cal Software, BERD, DUNE BLEUE and DAMEL in our 
Internationalisation Radar section. 

The target markets in this edition are Algeria, Egypt 
and Morocco, that we analyse using data provided by 
Deloitte, which always proves useful for the internationali- 
sation efforts of our member companies. Enjoy your  
reading, and we hope to see you soon!

“O país não se pode esquecer que só podemos distribuir riqueza se a criarmos, pelo que neste exercício 
orçamental, que será o mais exigente dos últimos anos – como refere e bem o Governo – deve ser relevado o 

foco no importante papel das empresas e nas medidas a elas dirigidas.”

“The country cannot forget that one can only distribute the wealth one creates, so this financial period, 
which as the Government correctly states, will be more demanding than the previous ones, should focus 

more on the important role played by companies and the measures aimed at them.”
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piloto português participando nas celebrações do 52.º 
aniversário da base aérea n.º 5 de Monte Real.
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A Economia da Defesa  
e a Internacionalização 

Defence Economy  
and Internationalisation
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One of the priorities of the Portuguese Government has 
been to raise again, in a responsible manner, public in-
vestment levels in key sectors for the country’s future. 
Following the global and European crisis of 2008 many 
countries reduced their public investment, including in 
defence. In fact, in the field of defence these budget cuts 
date back to the end of the Cold War.

Fortunately, the Portuguese Armed Forces are known 
for their ability to adapt. This was shown once again by 
the role played by the military during the Covid-19 pan-
demic. However, we cannot place our trust solely in this 
versatility. We cannot neglect to invest in our servicemen 
and the means they require, as they represent a national 
insurance policy against all types of risks. This is why the 
country has seen a 29% increase in investment in defence 
since 2014. And it is also why 2019 saw the approval, by 
wide majority, of the Military Programme Law to the 
tune of 4.72 billion euros over the coming decade. 

This boost in defence investment should also be seen 
as an opportunity for the State to invest more in the do-
mestic economy, thereby contributing to increased inno-
vation and internationalisation. We know that the global 
economic crisis brought about by the need to minimise 
the lethal impact of the Covid-19 pandemic put increased 
pressure on companies and on public expenditure. At the 
European Union level and at the national government  
level we have been working to guarantee that we will be 
able to present a good economic recovery programme. 
Investment in defence can and should be seen as an im-
portant contribution to getting through this crisis with 
greater resilience, more technological innovation, better 
qualification, more international partnerships and more 
high added value exports.

Uma das prioridades do governo tem sido recuperar de 
forma responsável o investimento em áreas chave para o 
futuro do país. Como resultado da crise global e europeia, 
de 2008 em diante, muitos países reduziram os seus inves-
timentos públicos, nomeadamente ao nível da Defesa. No 
caso da Defesa estes cortes vinham já do pós-Guerra Fria. 

As Forças Armadas portuguesas caraterizam-se, feliz-
mente, pela grande capacidade de adaptação. O papel dos 
militares portugueses na resposta à pandemia da Covid-19 
veio, mais uma vez, demonstrá-lo. Não podemos, no en-
tanto, confiar apenas nesta versatilidade. Não podemos 
descurar o investimento nos nossos militares e nos meios 
de que necessitam, pois este é um seguro do país contra 
todo o tipo de riscos. É por isso que, desde 2014, o país 
aumentou 29% o investimento em Defesa. É por isso que, 
em 2019, aprovámos, com ampla maioria, uma Lei de Pro-
gramação Militar, no montante de 4,72 mil milhões de eu-
ros ao longo da próxima década.

Este reforço do investimento em Defesa deve também 
ser visto como uma oportunidade para investir na econo-
mia nacional, contribuindo para mais inovação e maior in-
ternacionalização. Sabemos que a crise económica global 
criada pela necessidade de reduzirmos o impacto letal da 
pandemia da Covid-19 veio criar uma pressão acrescida 
sobre as empresas e sobre a despesa pública. Ao nível da 
União Europeia e do governo estamos a trabalhar para ga-
rantir que teremos um bom programa de recuperação eco-
nómica. O investimento em Defesa pode e deve ser visto 
como um importante contributo para sairmos desta crise 
mais resilientes, com mais inovação tecnológica, com mais 
qualificações, com mais parcerias internacionais e com 
mais exportações de elevado valor acrescentado.

Estou, pelo menos em parte, a falar aos convertidos. Es-

A Defesa é uma oportunidade 
para todos 
Opportunities in the defence 
economy

João Gomes Cravinho 
Ministro da Defesa Nacional
Minister for National DefenceFo
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I am, at least in part, preaching to the choir. I 
am well aware that the defence sector is already 
significant in the Portuguese economy, with 
around 300 companies. I know that the natio- 
nal defence industry exports over 70% of what 
it produces, which is already a significant contri-
bution to the internationalisation of the Portu-
guese economy. However, I fear that the general 
population and even some economic agents who 
are not directly involved in this sector may not 
be aware of these facts. It is my wish that the 
whole of the national economy should be aware 
of these opportunities and able to take advan-
tage of them. 

I would like to end this article with three 
messages for the future. The first is that the de-
fence sector is about far more than producing 
highly sophisticated weapons systems. There is 
a much wider variety of relevant equipment and 
capabilities in defence: from the fabric used for 
uniforms to communication and surveillance 
technology. There are new technologies that of-
fer major opportunities for innovation: from cy-
ber-defence to robotics and space. Even in terms 
of more sophisticated weaponry, few countries 
are, in fact, capable of developing them alone. 
Generally, these projects are the result of large 
international consortiums. The Portuguese in-
dustry already takes part in some of them – a 
good example is the military transport KC-390 
aircraft – but there is room to grow. 

The second message is to underline to the 
strengthening of European Union investment in 
this field. Regarding this I have, with the sup-
port of the current European Commissioner and 
the Director of the European Defence Agency 
(EDA), pushed for European Investment to be 
committed to geographical inclusiveness and to 
encourage the participation of small and medi-

tou ciente de que o setor da Economia da Defesa 
em Portugal é já forte, com cerca de 300 empre-
sas. Sei que a indústria da Defesa Nacional já ex-
porta mais de 70% do que produz, contribuindo 
significativamente para a internacionalização da 
economia portuguesa. Temo, no entanto, que 
estes factos não sejam bem conhecidos pela po-
pulação em geral e mesmo por atores económi-
cos que não estão diretamente envolvidos nesta 
área de atividade. Desejo que as oportunidades 
deste setor sejam conhecidas e aproveitadas pelo 
conjunto da economia nacional.

Termino este texto com três mensagens para 
o futuro. A primeira é a de que o setor empre-
sarial da Defesa é muito mais do que a produ-
ção de sistemas de armas altamente sofisticados. 
Há muitos outros equipamentos e capacidades 
relevantes para a Defesa: de tecidos para farda-
mento, até tecnologia para comunicação e vigi-
lância. Há novas tecnologias que oferecem todo 
um vasto campo de oportunidades de inovação: 
da ciberdefesa, à robótica e ao espaço. E mesmo 
ao nível dos sistemas de armas mais sofisticados, 
são poucos os países com a capacidade de os 
desenvolver sozinhos. Por regra, estes projetos 
resultam de amplos consórcios internacionais 
nos quais a indústria portuguesa pode participar 
mais, mas já tem participado. Um bom exemplo 
disso é o novo avião de transporte militar KC-
390. 

Uma segunda mensagem é a de alerta para o 
reforço do investimento ao nível da União Eu-
ropeia nesta área. Aí, tenho-me batido, com o 
apoio do atual Comissário Europeu para este se-
tor e do Diretor da Agência Europeia de Defesa 
(EDA), por um compromisso no sentido do in-
vestimento europeu na economia da Defesa ser 
inclusivo do ponto de vista geográfico e valori-
zar a participação de PME. Há, portanto, opor-
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um sized companies. EDA will, therefore, be announcing 
calls that should merit attention from Portuguese stake-
holders. This has been the case with 10 PESCO projects 
in which Portugal is already involved and two that we are 
coordinating, but we hope that more will soon follow. 

The final message is that the Ministry of National De-
fence wants to help the Portuguese industry, in a trans- 
parent and equitable manner, to become more involved 
in this sector, by finding partners and increasing exports. 
This is the rationale for ongoing reforms, namely the cre-
ation of a new public holding for defence industries that 
will act as a platform to facilitate partnerships between 
national companies and to help with their internationalisa-
tion. We need the active engagement of everyone to make 
sure that investment in defence is first of all an investment 
in the safety of the Portuguese people and the modern-
isation of their Armed Forces, but is also a contribution 
to the renewal of the Portuguese economy through inno-
vation, internationalisation and the creation of qualified 
jobs. This effort is crucial to make investment in defence 
more sustainable and to guarantee the highest return pos-
sible for the country. 

tunidades que vão sendo anunciadas pela EDA que importa 
aproveitar. É já o caso em 10 projetos PESCO em que es-
tamos envolvidos e dois que coordenamos, mas esperamos 
que em breve haja mais.

A mensagem final é a de que o Ministério da Defesa 
Nacional quer ajudar, de forma transparente e equitativa, 
a indústria nacional a envolver-se ainda mais neste campo, 
a encontrar parceiros, a exportar. É este o objetivo das 
reformas em curso, nomeadamente com a criação da nova 
holding das indústrias de Defesa como uma plataforma fa-
cilitadora de parcerias entre empresas nacionais e da sua 
internacionalização. Todos não seremos demais para ga-
rantir que o investimento em Defesa será um investimen-
to na segurança dos portugueses e na modernização das 
Forças Armadas, mas também na renovação da economia 
nacional através da inovação, da internacionalização e da 
criação de emprego qualificado. Este esforço é fundamen-
tal para tornar o investimento em Defesa mais sustentável 
e garantir o máximo de retorno para o país.
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Não sendo embora um tema novo para quem acompanha 
as questões de defesa e segurança, a internacionalização da 
economia da Defesa adquiriu nos últimos anos um sentido 
de renovada premência, graças à convergência entretanto 
ocorrida entre objetivos de desenvolvimento económico e 
imperativos estratégicos de defesa. Já o Conceito Estraté-
gico de Defesa Nacional de 20131, que define as priorida-
des do Estado em matéria de defesa e é parte integrante da 
política de defesa nacional, qualificava a estabilidade finan-
ceira e o crescimento económico – sustentável e gerador 
de emprego – como fator indispensável para o reforço da 
segurança nacional.

A partir da década de 90, a complexidade e tecnologia 
dos produtos de Defesa começaram a pressionar os orça-
mentos nacionais impulsionando a cooperação industrial 
e a internacionalização. Nesse sentido, os Estados come-
çaram a adotar estratégias de privatização e concentração 
empresarial através de prime-contractors no setor de defesa 
e a recorrer a tecnologias de duplo uso, redefinindo a na-
tureza e o recorte das relações entre os países no setor 
industrial associado a esta domínio.

Vale a pena notar que a chamada Economia da Defesa se 
apresenta nos dias de hoje como essencialmente transver-
sal, inovadora, tecnologicamente evoluída, dotada de va-
lor acrescentado, geradora de emprego qualificado e perfil 
exportador. Basta dizer que, em 2018, entre 70% a 88% 
da produção da Base Tecnológica e Industrial da Defesa 
nacional (BTID), cluster AED ou a idD – Portugal Defence 
teve o exterior como destino. A sua crescente importância 
foi aliás expressamente reconhecida no âmbito do Plano de 
Recuperação Económica, preparado pelo Prof. Dr. Costa 
Silva2.

A BTID, composta por agentes públicos e privados, ins-
tituições, PME e startups, bem como pelas entidades que 

Although not a new issue to those who follow the de-
fence and security sector, the internationalisation of the 
Defence economy has taken on a new sense of urgency in 
recent years, due to the convergence of economic devel-
opment goals and strategic defence requirements. The Na-
tional Defence Strategy of 20131, that defined the state’s 
priorities in terms of defence and is an integral part of the 
national defence policy, named financial stability and eco-
nomic growth – sustainable and job creating – as neces-
sary factors for strengthening national security. 

From the 90s onward, the complexity and technology 
involved in Defence products began to put pressure on na-
tional budgets, boosting industrial cooperation and inter-
nationalisation. Therefore, states began to adopt strategies 
for privatization and business concentration, resorting to 
prime-contractors in the defence sector and to dual use 
technology, redefining the nature and the scope of rela-
tions between countries in the industrial sector, in this 
field. 

It is worth noting that Defence Economy is, nowadays, 
essentially a cross-sectoral innovative, technologically 
evolved and value adding employment generator with an 
exporting profile. Suffice to say that in 2018 between 70% 
and 88% of all that was produced by the national Defence 
Technological and Industrial Base (DTIB), EDF cluster or 
idD – Portugal Defence was for exports. Its growing im-
portance was, in fact, recognized specifically in the Eco-
nomic Recovery Plan prepared by Prof. Dr. Costa Silva2.

The DTIB – made up of public and private agents, insti-
tutions, small and medium sized companies and startups, 
as well as by entities that are part of the national tech-
nological scientific system – aims not only to satisfy the 
internal logistics demand for equipment, technology and 
services of the Armed Forces, but also to guarantee its 
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integram o sistema científico tecnológico nacional, não só 
procura dar satisfação aos requisitos logísticos internos de 
equipamentos, tecnologias e serviços das Forças Arma-
das, como garantir a sua efetiva participação nos diversos 
programas/projetos/consórcios bilaterais, comunitários 
ou internacionais, que atualmente formam uma rede de 
entidades públicas e privadas em que a competição e a coo-
peração internacionais são duas faces da mesma moeda.

Por outro lado, as dinâmicas geopolíticas verificadas 
nos últimos anos concorreram para que a União Europeia 
se tivesse de fazer dotar, gradualmente, de recursos de 
defesa próprios naquele que é um mercado competitivo, 
volátil e especialmente sujeito a proteções. Estas profun-
das transformações, a rápida aceleração tecnológica e a 
adoção, em 2016, de uma Estratégia Global da UE e de 
um Plano de Ação Europeu de Defesa criaram as condi-
ções para uma mudança de paradigma. A Europa não pode 
nem deve hoje abdicar de tais meios, em complemento dos 
que lhe são proporcionados pela Aliança Atlântica, para 
dar corpo às suas necessidades estratégicas, não podendo 
para esse efeito alhear-se do desenvolvimento autóctone 
das capacidades que as satisfazem.

Para tal, foi necessário organizar a interface com a base 
industrial e tecnológica dos Estados-membros, em função 
das necessidades de interoperabilidade e duplo uso, que, 
por utilidade estratégica e racionalidade político-econó-
mica, se foram impondo. A esta agenda se veio, entretan-
to, juntar a da resiliência, da diversificação de fornecedo-
res e da autonomia estratégica.

Com o lançamento da Cooperação Estruturada Perma-
nente (CEP) e do Fundo Europeu de Defesa (FED), agora 
na sua fase final, os Estados e as empresas carecem de geo-
metrias de cooperação inevitavelmente assentes em múl-
tiplas combinações de interesses económicos e político- 
-estratégicos – por vezes não intuitivas. A seleção coope-
rativa e o pooling&sharing são simultaneamente veículos e 
oportunidades para aceder a fundos substanciais, merca-
dos e cadeias de valor antes vedados.  Por sua vez, o papel 
mais ativo e credível da Agência Europeia de Defesa na 
aceleração de projetos de interesse tecnológico ou o po-
tencial orgânico das competências do EUSATCEN para a 
PESC e PCSD devem igualmente ser vistos à luz de uma 
nova ambição.

Na verdade, estamos diante de uma mudança de matriz 
institucional com reflexos a longo prazo, quer na forma-
ção de um novo padrão de interações (v.g. entre Conselho, 

effective participation in the different bilateral EU or in-
ternational programmes/projects/consortiums that cur-
rently make up a network of public and private entities in 
which international competition and cooperation are but 
two sides of the same coin. 

On the other hand, the geopolitical dynamic seen over 
the past years moved the European Union to, gradually, 
endow itself with its own means of defence in what is a 
competitive and volatile market, particularly subject to 
protectionism. These deep transformations, the techno-
logical acceleration and the adoption, in 2016 of an EU 
Global Strategy and a European Defence Action Plan cre-
ated the conditions for a paradigm shift. Europe cannot, 
nor should, give up these means, which together with 
those of the North Atlantic Treaty Organisation embody 
its strategic needs, and therefore cannot distance itself 
from the autonomous development of the skills required 
to satisfy them. 

It was, therefore, necessary to organise the interface 
with the industrial and technological base of member 
States, due to the interoperability and dual use necessities 
that have taken shape because of the strategic utility and 
political-economic rationality. These factors were soon 
accompanied by the resilience and diversification of sup-
pliers and strategic autonomy. 

With the launching of the Permanent Structured Co-
operation (PSC) and the European Defence Fund (EDF), 
now in its final stage, States and companies are still need-
ful of cooperation economies that inevitably rest on mul-
tiple combinations of economic and political-strategic 
interests – that are sometimes less than intuitive. The co-
operative selection and pooling&sharing are both vehicles 
and opportunities for accessing substantial funding, mar-
kets and value chains that were previously off-limits. On 
the other hand, the more active and credible role played by 
the European Defence Agency in accelerating projects of 
technological interest or the organic potential of EUSAT-
CEN skills for the PESC and PCSD should also be seen in 
light of a new ambition. 

In fact, we are facing a shift in the institutional setup 
which will have long term consequences, both in terms of 
forming a new pattern of interactions (e.g. between the 
European Council, member states and European Commis-
sion, public and private funding), and in its implications 
in terms of strategic planning – that National Defence, 
the military and the scientific and business communities 
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with which it works, need to be in a condition to be able 
to interpret and influence, bearing in mind, mainly, the 
currently critical phase as regards negotiations with the 
European Commission and the dynamic of consortiums of 
countries in which the economy and defence economy are 
already more evolved and internationalised. When the in-
stitutional and industrial synapsis begin to form, Portugal 
will have to find its place, and do so quickly. 

The internal conditions for this are already present. It 
is no coincidence that the transformations that the Minis-
try of Defence has been encouraging over the past years 
go in precisely this direction, such as the reorganization 
of the state shares in the defence business sector or the 
creation of a practical platform to coordinate between 
defence policy, national defence resources, the military, 
Economy, Science and Technology, the scientific system 
and the companies, so that public and private stakeholders 
can benefit from a consultancy and decision making model 
to participate fully in the PESCO projects, according to 
the national interest and without fundamentally changing 
the system or the legal framework3. Then again, we have 
seen an alignment between the national TIDB and the 
procurement requirements of National Defence, to which 
the current Military Programme Law (LPM) has greatly 
contributed. 

On the other hand, the reorganisation of the Defence 
Business Sector, including giving the public holding (idD) 
a more robust representation mission, is also in line with 
these aims, and must now ensure not only the articulation 
of national interests from the corporate point of view, but 
also adequate support for a framework that is essential-
ly composed of small and medium sized companies, that 
cannot neglect the industrial and financial opportunities 
created by the European Defence and that will, to this 
end, require information, advice and the necessary aid in 
conversing with indispensable yet asymmetric partners. 

It is therefore indispensable that, besides the inter-
nal consultancy mechanisms described above, National 
Defence, through the General-directorate for National 
Defence Policy (DGPDN), the General-directorate for 
National Defence Resources (DGRDN) and the idD, con-
solidates triangulation4 routines on the one hand, and ac-
tive consultancy and cooperation with companies, clusters 
and the scientific system on the other, so as to take full 
advantage of the opportunities that, if wasted, can entail 
exclusion from the network that is being formed and that 
will determine the parameters according to which the Eu-
ropean Defence will operate over the coming years. 

The DGPDN has clear responsibilities in the fields of 
defence policy, strategic planning, external action and 
internationalisation of our economy in the defence sec-
tor, and looks upon the current times as a defining mo-

Estados-membros e Comissão Europeia, financiamento 
público e privado), quer nas suas implicações em termos 
de planeamento estratégico – que a Defesa Nacional, a ins-
tituição militar e as comunidade científica e empresarial 
associadas precisam de estar em condições de saber in-
terpretar e influenciar, tendo designadamente presente a 
fase crítica em que nos encontramos nas negociações com 
a Comissão Europeia e as dinâmicas de consorciação dos 
países onde a economia e a economia de defesa são mais 
evoluídas e internacionalizadas. No momento em que no-
vas sinapses institucionais e industriais se vão formando, 
Portugal vai ter de encontrar o seu lugar e vai ter de o 
fazer depressa.

As condições internas para o efeito estão para já reuni-
das. Não por acaso as transformações que têm vindo a ser 
promovidas pelo MDN nos últimos anos vão nessa dire-
ção, como a reorganização das participações do Estado no 
setor empresarial de defesa ou a criação de uma plataforma 
prática de coordenação entre política de defesa, recursos 
da defesa nacional, instituição militar, Economia, Ciência 
e Tecnologia, o sistema científico e as empresas, permitin-
do que agentes públicos e privados contem com um mo-
delo de consulta e decisão para participar de forma plena  
nos projetos PESCO, de acordo com o interesse nacional e 
sem alterar fundamentalmente sistema ou legislação3. Por 
outro lado, verifica-se um alinhamento entre a BTID na-
cional e os requisitos de procurement da Defesa Nacional, 
para o que muito contribuiu a atual Lei de Programação 
Militar (LPM). 

Por outro lado, a reorganização do Setor Empresarial 
de Defesa, que inclui a atribuição de uma missão de repre-
sentação mais robusta à holding pública (idD), não é indife-
rente a estes propósitos, competindo-lhe agora assegurar 
não apenas a articulação de interesses nacionais a partir 
do ângulo de observação das empresas, mas o adequado 
apoio a um tecido fundamentalmente composto de PME 
que não pode passar ao largo das oportunidades industriais 
e financeiras criadas pela Defesa Europeia e que para tal 
vai precisar de informação, conselho e o necessário am-
paro na interlocução com parceiros incontornáveis mas 
assimétricos.

Afigura-se assim indispensável que, além dos mecanis-
mos de consulta internos acima citados, a Defesa Nacional, 
através da Direção Geral de Política de Defesa Nacional 
(DGPDN), da Direção Geral de Recursos de Defesa Na-
cional (DGRDN) e da idD, consolidem rotinas de trian-
gulação4 por um lado, e de consulta e colaboração ativas 
com as empresas, os clusters e o sistema científico por ou-
tro, de modo a obter a máxima eficácia no aproveitamento 
das oportunidades que, se desbaratadas, podem constituir 
riscos de marginalização definitiva na constelação que se 
está a formar e que determinará os parâmetros em que a 
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ment, both in terms of understanding the transformations 
underway in Brussels and in Europe, and of mobilizing 
strategic national interests, together with the DGRDN, 
REPER and our business community, be it in external 
relations, at a bilateral level, or in actively reading how 
current changes can affect national interest, globally, each 
step of the way. 

Besides this, the Portuguese Presidency of the EU in 
2021 – the National Defence chapter of which will be co-
ordinated by the DGPDN – presents a unique opportunity 
to understand and better intervene in the deep transfor-
mation processes that will be shaping Europe’s profile and 
ambition in coming months. 

Regarding the external relationships in defence, the 
DGPDN holds the defence economy and its international-
isation objectives as more than just part of its mandate, but 
also as a new and rich angle for bilateral dialogue that both 
adds value to our international depth and feeds off it. On 
the other hand, the more structured involvement of Por-
tugal in the CEP and the PESCO projects, as well as the 
dynamics playing out in the so called Defence Europe, de-
mand that we find new ways to cooperate, new industrial 
coalitions and specific partners that reinforce our assets 
and mitigate our vulnerabilities5.  

Defesa Europeia passará a operar nos próximos anos.
Com responsabilidades claras na política de defesa, no 

planeamento estratégico, na ação externa e na internacio-
nalização da nossa economia na área da defesa, a DGPDN 
encara os tempos que vivemos como um momento defini-
dor, quer na compreensão das transformações em curso 
em Bruxelas e na Europa, quer na mobilização dos interes-
ses estratégicos nacionais, em conjunto com a DGRDN, 
a REPER e a nossa comunidade empresarial, seja no re-
lacionamento externo, nomeadamente no plano bilateral, 
seja na leitura ativa de como os movimentos em presença 
podem afetar globalmente, e em cada momento, o inte-
resse nacional.  

De resto, a Presidência Portuguesa da UE em 2021, 
cuja coordenação, na área da Defesa Nacional, compete 
à DGPDN, constitui uma oportunidade única para poder 
compreender e melhor intervir nos profundos processos 
de transformação que vão moldar, nos próximos meses, o 
perfil e ambição da Europa. 

No que respeita aos nossos relacionamentos externos 
de defesa, a DGPDN assume a economia de defesa e os 
seus objetivos de internacionalização não apenas como 
parte da sua carta de missão, mas também como um ân-
gulo novo e rico de diálogo bilateral que simultaneamente 
acrescenta valor à nossa densidade internacional e dela se 
alimenta. Por outro lado, o envolvimento mais estrutura-
do de Portugal na CEP e nos projetos PESCO, assim como 
nas dinâmicas em curso na chamada Europa da Defesa, 
exigem de nós mais novas fórmulas de cooperação, coli-
gações industriais e parcerias específicas – que reforcem 
os nossos ativos e mitiguem as nossas vulnerabilidades5.

Referências
[1] Documento estruturante da defesa nacional cujo processo de revisão foi aliás, entretanto, iniciado. / Structural document for national 
defence, which is meanwhile being revised.
[2] Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, pág.96. / Page 96 of the Strategic Vision for the Portuguese 
Economic Recovery Plan 2020-2030.
[3] O Grupo de Trabalho GAPP-PESCO, pelo qual hoje passa a estratégia de participação nacional na Cooperação Estruturada Permanente. 
Está, entretanto, em discussão um projeto de Resolução de Conselho de Ministros para institucionalizar e valorizar esta plataforma. / The 
GAPP-PESCO Working Group, that is currently responsible for Portuguese participation in the Permanent Structured Cooperation. Meanwhile, discussions are 
underway for a Resolution from the Council of Ministers to institutionalise and value this platform.
[4] Estão, nesse sentido, em estudo protocolos de cooperação, destinados a converter a coordenação e os objetivos citados em princípios 
operativos. / Therefore, cooperation protocols are being studied to transform coordination and goals into operating principles.
[5]  Aspeto decisivo vai ser a finalização de um Acordo que permita a Países Terceiros poderem participar, segundo algumas regras, em 
projetos PESCO que esperamos possa estar concluído ainda este ano. / A key aspect will be the completion of an Agreement that allows non-member 
states to participate, according to some rules, in PESCO projects that we hope may be concluded this year. 
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Com a aprovação da Estratégia Global da União Europeia, 
em 2016, a defesa ganha uma nova centralidade na agen-
da política assente numa visão estratégica baseada numa 
abordagem articulada e integrada da Defesa, da Ciência e 
Tecnologia e da Economia. Ao mesmo tempo, inverte-se 
também um ciclo de desinvestimento público, a que se vi-
nha assistindo nas últimas décadas, para um novo ciclo de 
investimentos estruturantes, abrindo-se, assim, caminho 
para novos desafios e oportunidades no setor da defesa. 

É neste contexto que foi preparada a nova Lei de Pro-
gramação Militar (LPM), Lei n.º 2/2019 de 17 junho, 
aprovada em sede da Assembleia da República com a vota-
ção mais consensual conseguida até agora nas Leis de Pro-
gramação Militar. Logo no seu primeiro artigo pode ler-se 
que a presente lei visa também “promover o duplo uso das 
capacidades militares” e ainda “potenciar o investimento 
na economia nacional, através das indústrias da defesa, do 
apoio à inovação e ao desenvolvimento, e da criação de 
emprego qualificado” (n.ºs 4 e 5 do artigo 1º da Lei n.º 
2/2019). 

É, pois, à luz desta nova abordagem que devem ser 
perspetivados os investimentos desta nova LPM enquanto 
principal instrumento de financiamento público de médio 
e longo prazo, para a modernização, operacionalização 
e sustentação das Forças Armadas a realizar entre 2019-
2020. Com um valor global de 4,740 milhões de euros, 
espera-se assim que o investimento planeado para os pró-
ximos doze anos possa ter também um impacto positivo na 
economia, aprofundando o seu alinhamento com a estra-
tégia de desenvolvimento da Base Tecnológica e Industrial 
Portuguesa (BTID). 

O conjunto de projetos estruturantes, a rondar os 1,7 
mil milhões de euros,  merecem aqui uma referência es-
pecial pelo seu potencial de investimento produtivo, 
com destaque para os seis Navios de Patrulha Oceânica 

With the approval of the European Union’s Global Strate-
gy, in 2016, Defence returned to a central position in the 
political agenda, based on a strategic vision that rests on 
an articulated and integrated approach to Defence, Sci-
ence and Technology and the Economy. At the same time 
the cycle of divestment, that had been the norm over the 
past decades, was reversed and transformed into a cycle 
of structural investments, opening up new challenges and 
opportunities in the defence sector. 

The new Military Programme Law (LPM), Bill N. 
2/2019 of 17 June, passed in Parliament with the widest 
majority ever for Military Programme Laws, was framed 
in this context. In its very first article one can read that 
the law is aimed also at “promoting the two-fold use of mi- 
litary capabilities” as well as “boosting investment in the 
national economy through the defence industries, support 
for innovation and development and creating qualified la-
bour” (sections 4 and 5 of article 1 of Bill N. 2/2019).

It is in light of this new approach that the investments of 
this new LPM should be viewed, as the main instrument of 
mid and long-term public financing for the modernisation, 
operationalisation and maintenance of the Armed Forces, 
to take place between 2019 and 2020. With a complete 
budget of 4.740 billion euros, the planned investment for 
the next 12 years is also expected to have a positive impact 
on the economy, bringing it more into line with the de-
velopment strategy of the Portuguese Technological and 
Industrial Base (PTIB).

The structural projects, valued at around 1.7 billion 
euros, deserve a special mention, due to their potential 
for productive investment, especially in the case of the six 
Ocean Patrol Vessels (OPVs), the five tactical air trans-
port aircraft (KC-390) which, along with the Cyber-de-
fence programme, will contribute to the strengthening 
and consolidation of the naval construction industry, the 
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aeronautics cluster and the communication and control 
skills, with an effective impact on national productive fab-
ric, given the technological intensity of these projects and 
with positive spill-over into the science and research, pro-
fessional qualifications, exports and internationalisation 
sectors of the Portuguese economy. 

In the 2020-2030 LPM it was also possible to accom-
modate the financing of cooperation projects within the 
scope of Portugal’s participation in the Permanent Struc-
tured Cooperation. These projects, known as PESCO 
projects, include priority sectors identified by the Euro-
pean Defence Agency in its Capability Development Plan 
(CDP) and are aimed at developing a number of defence 
capacities, by bringing on board businesses, especially 
small and medium sized companies, which makes these 
projects a good opportunity for leveraging Portugal’s na-
tional competitiveness. There are currently 46 active pro-
jects. Portugal takes part in 10 (as leader in two) and has 
a position as observer in 16. The PESCO projects can also 
benefit from the European Defence Fund (EDF) budget, 
as foreseen by the Multiannual Financial Framework for 
2021-2027.

The EDF is a landmark in this context of challenges 
and opportunities for the defence sector, since for the first 
time the European budget included specific financing for 
defence, which therefore ceases to be a “hidden sector” and 
takes its place as a priority sector for productive invest-
ment, resting on a virtuous triangle of Defence, Science 
and Technology and Economy. During its last meeting, 
the European Council approved a budget of seven billion 
euros to strengthen competitiveness, efficiency and inno-
vation of the industrial and technological base of European 
defence, through the support of cooperative projects, in 
different levels of the productive cycle, encouraging the 

(NPO’s), as cinco aeronaves de transporte aéreo e tático 
(KC-390), que a par do programa de Ciberdefesa, contri-
buirão para reforçar e consolidar a indústria da construção 
naval, o cluster da aeronáutica e as capacidades de comuni-
cação e controlo, com efetivo impacto no tecido produtivo 
nacional, dada a forte intensidade tecnológica destes pro-
jetos, e com externalidades positivas nas áreas da ciência e 
da investigação, das qualificações profissionais, das expor-
tações e da internacionalização da economia portuguesa. 

Na LPM 2019-2030, foi ainda possível acomodar o 
financiamento destinado a projetos cooperativos, decor-
rente da participação de Portugal na Cooperação Estrutu-
rada Permanente. Estes projetos, conhecidos por projetos 
PESCO (Permanent Structured Cooperation), abrangem 
as áreas prioritárias identificadas pela Agência Europeia 
de Defesa no “Capability Development Plan“ (CDP) e des-
tinam-se ao desenvolvimento conjunto de capacidades de 
defesa, associando empresas, com especial destaque para 
as PME, pelo que estes projetos constituem também uma 
forte oportunidade para alavancar a competitividade da in-
dústria nacional. Atualmente existem 46 projetos ativos, 
sendo que Portugal participa em 10 (sendo líder em 2 de-
les) e é observador em 16.  Os projetos PESCO podem 
ainda beneficiar de financiamento do Fundo Europeu de 
Defesa (FED) previsto para o Quadro Financeiro Pluria-
nual 2021-2027.    

Neste novo contexto, de desafios e oportunidades para 
o setor industrial da defesa, o FED constitui um marco 
histórico, já que pela primeira vez o orçamento europeu 
consagra um financiamento específico para a defesa que, 
assim, deixa de ser uma “área escondida” para se assumir 
como uma área prioritária de investimento produtivo as-
sente num triângulo virtuoso entre Defesa, Ciência e Tec-
nologia e Economia. No último Conselho Europeu, foram 
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aprovados 7 mil milhões de euros destinados a aprofundar 
a competitividade, eficiência e inovação da base industrial 
e tecnológica da defesa europeia através do apoio a proje-
tos colaborativos, nos seus diferentes níveis do ciclo pro-
dutivo, promovendo a participação de todas as empresas 
incluindo as PME, reforçando a sua integração nas diferen-
tes cadeias de valor (Conclusões do Conselho Europeu de 
17, 18, 19, 20 e 21 de julho 2020).

Finalmente, uma breve referência aos tempos que 
atualmente vivemos e que nos tem demonstrado o insubs-
tituível papel que as Forças Armadas e a Defesa assumem 
no combate à pandemia e ainda o contributo que também 
podem dar para a retoma económica por via da edificação 
de capacidades militares e na manutenção da prontidão e 
das respostas, aproveitando também esta crise como uma 
oportunidade para reforçar a articulação entre Defesa, In-
vestigação e Economia enquanto contributo decisivo para 
garantir a nossa soberania e, ao mesmo tempo, dinamizar 
a economia nacional.

A este propósito importará notar a referência feita na 
“Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económi-
ca de Portugal 2020-2030” sobre o contributo que o setor 
industrial da defesa pode dar para a reindustrialização do 
país, destacando o seu papel como cluster integrado numa 
“indústria competitiva e com futuro”. Do ponto de vis-
ta operacional, a concretização desta visão passará, pela 
dinamização de um Plano de Ação Setorial para a Defesa 
capaz de coordenar todos os intervenientes envolvidos, 
assegurando a articulação entre os diversos documentos 
estratégicos, impulsionando a operacionalização dos Pro-
gramas e Projetos e monitorizando as metas e os resulta-
dos fixados, designadamente na LPM, Projetos PESCO e 
FED.   

participation of all businesses, including small and medi-
um sized companies, boosting their integration into value 
chains (Conclusions of the European Council of 17, 18, 
19, 20 and 21 July 2020).

Finally, a brief word about the times we are going 
through, and which have shown that the Armed Forces 
and Defence have an irreplaceable role to play in the fight 
against the pandemic, as well as the contribution they can 
give to the economic recovery through the building up of 
military capabilities and the maintenance of the state of 
readiness and response, taking advantage of this crisis is an 
opportunity to strengthen the articulation between De-
fence, Research and Economy, as a decisive contribution 
to guaranteeing our sovereignty and, at the same time, 
boosting the national economy. 

To this end it is important to note the reference made 
in the “Strategic Vision for the Portuguese Economic Re-
covery Plan 2020-2030” on the contribution the industrial 
defence sector can give to the reindustrialisation of the 
country, highlighting its role as an integrated cluster in 
a “competitive and promising industry”. From an opera- 
tional perspective, the realization of this vision requires 
the stimulation of an Action Plan for the Defence Sector, 
capable of coordinating all the stakeholders involved, en-
suring the articulation between different strategic doc-
uments, encouraging the operationalisation of the Pro-
grammes and Projects and monitoring the targets and 
fixed results, namely the LPM, PESCO Projects and FED.
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VISÃO ESTRATÉGICA PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO 
ECONÓMICA DE PORTUGAL 2020-2030 

CONTRIBUTO DA DEFESA
Strategic Vision forthe Portuguese Economic Recovery Plan 2020-2030 

Defence Sector Contribution

ECONOMIA 
DE DEFESA

DEFENCE 
ECONOMY

PRINCIPAIS DRIVERS

– Lei da Programação Militar (LPM)
– Cooperação Estruturada 

Permanente | Projetos PESCO
– Fundo Europeu de Defesa (FED)

MAIN DRIVERS

– Military Programme Law (LPM)
– Permanent Structured 

Cooperation | PESCO Projects
– European Defence Fund (EFD)

PLANO DE AÇÃO SETORIAL

– Coordenação entre todos 
os intervenientes

– Articulação com outros documentos 
estratégicos (Estratégia da Defesa para 
o Espaço; Estratégia de 
Desenvolvimento da BTID)

– Operacionalização dos Programas 
e Projetos

– Monitorização das metas 
e resultados

SECTORAL ACTION PLAN

– Coordination among different
stakeholders

– Articulation with other strategic
documents (Space Defence Strategy,
DTIB Development Strategy 

– Operationalisation of Programmes
and Projects

– Monitorisation of targets and results

SETOR INDUSTRIAL 
DA DEFESA

– Indústria competitiva e de futuro
– Cluster das Indústrias da Economia de 

Defesa (aeronáutica e naval, vigilância 
marítima, espaço, ciberdefesa, têxtil 
inteligente)

– Competitividade e internacionalização 
   da economia (parcerias com empresas 

internacionais vs. integração nas 
cadeias de valor)

DEFENCE INDUSTRY 
SECTOR

– Competitive and promising industry
– Cluster of defence economy industries 

(aeronautics and naval, naval 
surveillance, space, cyber-defence, 
smart textiles)

– Competitiveness and 
internationalisation of the economy 
(partnerships with international 
businesses vs. integration into value 
chains)

PLANO DE AÇÃO SETORIAL

– Coordenação entre todos 
   os intervenientes
– Articulação com outros documentos      estratégicos
   (Estratégia da Defesa para o Espaço; Estratégia
   de Desenvolvimento da BTID)
– Operacionalização dos Programas e Projetos
– Monitorização das metas e resultados

SECTORAL ACTION PLAN

– Coordination among different stakeholders
– Articulation with other strategic documents 
  (Space Defence Strategy, DTIB Development 
  Strategy 
– Operationalisation of Programmes and Projects
– Monitorisation of targets and results



22Portugal Business on the Way

Os equilíbrios geopolíticos e geoeconómicos do nosso 
mundo encontram-se em transformação desde a queda do 
Muro de Berlim, em 1989, que marcou o fim de um longo 
período de estabilidade, apesar de paradoxalmente se vi-
ver então uma permanente tensão entre duas grandes su-
perpotências potencialmente beligerantes, que construí-
ram uma détente nas fronteiras de contacto na Europa, mas 
que deslocalizaram conflitos, assente nas respetivas matri-
zes ideológicas, para outros pontos no globo, na América 
Latina, África e Ásia: a guerra da Coreia e do Vietname, 
ou as lutas de libertação no processo de descolonização 
em Angola, Guiné ou Moçambique, entre outros, foram 
claros exemplos disso.

Nessa precisa altura, quando a União Soviética soço-
brou, Francis Fukuyama, filósofo nipo-americano, preco-
nizava no seu livro The End of History and the Last Man que 
o mundo entraria num longo período de paz, de entendi-
mento multilateral e de estabelecimento generalizado da 
democracia representativa e da economia de mercado, em 
todas as geografias, tutelado por uma única superpotência 
global benigna, os Estados Unidos, que seria o grande re-
gulador da nova ordem global.

Esta utopia durou pouco tempo. O progresso da glo-
balização tornou o mundo mais pequeno, mas muito mais 
complexo, fez emergir a China como concorrente dos Es-
tados Unidos e da Europa ao nível económico e comercial 
e fez despoletar o aparecimento de novas tensões regionais 
em diversas áreas do mundo, relançando ambições ances-
trais de controlo de zonas de influência, como é o caso da 
Turquia no Médio Oriente ou da Rússia no Leste Europeu.

A hegemonia norte-americana resultou partilhada já no 
início deste século, movendo-se o epicentro do mundo do 
Atlântico Norte para o Pacífico, neste rearranjo de zona 
de domínio e de capacidade de projetar o soft power de cada 

The geopolitical and geo-economical balance of our world 
have been changing since the fall of the Berlin Wall, in 
1989, which marked the end of a long period of stability, 
despite the fact that, paradoxically, until then the planet 
was subject to permanent tension between two potential-
ly belligerent superpowers that established a détente along 
Europe’s contact borders, but projected their ideologically 
based conflicts to other points of the globe, namely Latin 
America, Africa and Asia: the wars in Korea and Vietnam, 
or the liberation struggles during the decolonisation pro-
cess in Angola, Guine-Bissau or Mozambique, among oth-
ers, are clear examples of this. 

Precisely at that time, when the Soviet Union col-
lapsed, the Japanese-American philosopher Francis Fuku-
yama predicted in his book The End of History and the Last 
Man that the world would enter a long period of peace, 
multilateral understanding and the generalised establish-
ment of representative democracy and market economy in 
all latitudes, overseen by a single benign global superpow-
er, the United States, that would be the regulator of this 
new world order. 

This utopia lasted only a short time. Globalisation 
made the world smaller but much more complex; made 
China emerge as a competitor to the United States and 
Europe at an economic and commercial level and gave rise 
to new regional tensions in many regions of the world, 
reigniting ancestral ambitions for the control of areas of 
influence as is the case of Turkey in the Middle East or 
Russia in Eastern Europe. 

North-American hegemony began to split at the turn of 
the Century, with the epicentre moving from the North 
Atlantic to the Pacific, reshaping the zone of dominance 
and the capacity to project each superpower’s soft power 
at a more regional scale and, along with it, world geo-po-
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potência à escala mais regional, reordenando a geopolítica 
e a geoeconomia mundial.

A pandemia da Covid-19 veio acelerar alguns processos 
em curso, tais como o regresso da primazia da soberania 
nas nações, do protecionismo económico e da crise do 
multilateralismo na organização das relações entre países, 
incluindo as económicas. A presidência de Donald Trump 
já tinha dado o mote para o aprofundamento desta ten-
dência, já em enchimento em outros países, e que depois 
inspirou outros ainda, além de ter uma imediata conse-
quência naquilo que representava o empenhamento dos 
Estados Unidos na NATO, exigindo aos demais membros 
uma participação mais empenhada e uma repartição de 
custos e obrigações mais equitativas.

Esta introdução foi necessária para nos conduzir ao 
ponto em que estamos e ao tema deste editorial e desta 
edição da revista BOW: “A economia da Defesa e a Inter-
nacionalização”.

O desinvestimento dos EUA na defesa da Europa, que 
esteve assegurada de forma natural durante décadas no 
quadro da Guerra Fria, criou um problema novo aos paí-
ses deste continente, obrigando-os a sair de um espaço de 
conforto onde se encontravam acomodados, no qual a de-
fesa comum estava assegurada, tendo-lhes, todavia, aber-
to um universo de oportunidades, que não podem nem 
devem negligenciar.

As indústrias de defesa e de proteção, num paradigma 
mundial que se torna cada dia mais complexo, onde se 
agregam riscos novos e diversos, sem, todavia, se meno-
rizarem os clássicos, ganham uma importância acrescida 
e podem mesmo ganhar um espaço de protagonismo nos 
tempos mais próximos.

Quando falamos de indústria de defesa não falamos 
apenas de armamento, numa lógica de reforço e de mo-

licy and geo-economy.  
The Covid-19 pandemic accelerated some of the ongo-

ing processes, such as the return of the primacy of natio- 
nal sovereignty, economic protectionism and the crisis of 
multilateralism in relations between countries, including 
the economic relations. Donald Trump’s presidency set 
the tone for the deepening of this trend, already under-
way in other countries, and inspired many more, besides 
immediately affecting the USA’s attitude towards NATO, 
with the demand that other member states share a higher 
percentage of the costs and commitments. 

This introduction was necessary to lead us to the point 
we are at now, and to the subject of this editorial, which is 
also that of this edition of BOW magazine: “Defence Econ-
omy and Internationalisation”. 

Divestment by the USA in European Defence, which 
was naturally guaranteed for decades by the framework of 
the Cold War, raised a problem for the continent’s coun-
tries, forcing them out of the comfort zone that they had 
cozied into, with their common defence assured. Howe-
ver, it also opened up a whole universe of opportunities 
that should not, and cannot, be overlooked. 

Defence and protection industries become increasing-
ly important and can gain new importance in the coming 
times in this world paradigm that becomes more complex 
every day, with new and diverse risks, but in which the old 
risks have not faded.  

When we speak about the Defence industry we are 
talking about much more than just weaponry, although 
European armed forces – and those of Portugal in particu-
lar – need to quickly compensate the USA’s divestment 
in the old continent in general, in and out of NATO and 
other strategic alliances that they belong to. The Defence 
sector goes well beyond the military domain, and includes 
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dernização das forças armadas dos países, em especial da 
Europa – incluindo Portugal –, que deverão rapidamente, 
dentro e fora da NATO ou outras alianças estratégicas a 
que pertençam, compensar o desinvestimento que os Esta-
dos Unidos estão a realizar na generalidade do velho con-
tinente. Por outro lado, a defesa não se esgota no domínio 
militar, pois falamos igualmente da ameaça terrorista, do 
crime organizado, do ciberterrorismo ou cibercrime, da 
espionagem por parte de potências estrangeiras, em que 
a segurança nacional poderá estar em perigo, em todos os 
domínios e também ao nível da saúde pública e da econo-
mia. A experiência que estamos a passar com a pandemia 
Covid-19 é um claro alerta para esta nova realidade para 
a qual temos de estar preparados, desde as infraestruturas 
de resposta, aos planos de prontidão e controlo, até às re-
servas estratégicas de bens – medicamentos, equipamen-
tos de proteção e alimentos, por exemplo – e serviços, que 
não podem ficar completamente dependentes de cadeias 
produtivas e de valor no exterior.

Importa ainda considerar que as indústrias de defesa e 
proteção têm sido o motor de inovação e desenvolvimento 
de economias desenvolvidas, cuja ciência e tecnologia têm 
migrado para outras áreas, como a saúde, a mobilidade ou 
as engenharias, entre muitas outras. Países de diferente di-
mensão, como os Estados Unidos ou Israel, são a melhor 
prova disso, sendo, também por isso, líderes na inovação 
à escala global. 

Olhar para a indústria de defesa com o preconceito do 
ativismo antibelicista é um erro redutor que compromete 
todo o potencial de desenvolvimento que estas atividades 
podem carrear para um país que nelas aposta, além de que 
a paz assegura-se principalmente com a dissuasão e não 
com capitulações pacifistas, que outros aproveitam sem-
pre para promover os conflitos, a guerra e a destruição 
em massa. A História está cheia de exemplos e é o melhor 
argumento que podemos encontrar, sem mais retórica.

Portugal tem também aqui um cluster para consolidar, 
aproveitando a sua capacidade produtiva instalada em in-
dústrias mais tradicionais, do metal aos moldes, do têxtil 

threats such as terrorism, organised crime, cyberter-
rorism or cybercrime, espionage by foreign powers that 
jeopardise national interests at all levels, including eco- 
nomy and public health. The current experience with the  
Covid-19 pandemic is a clear warning about a new reality 
that we have to be prepared for, from response infrastruc-
ture to contingency and control plans and reserves of stra-
tegic assets – medicine, protection equipment and food, 
for example – and services that cannot be completely de-
pendent on foreign production and value chains. 

It is also important to consider that defence and pro-
tection industries have been an engine for the innovation 
and development of developed economies, with science 
and technology migrating to other fields such as health, 
mobility or engineering, among others. Different sized 
countries, such as the USA or Israel, are the best proof of 
this, which is why they are also global innovation leaders. 

Looking at the Defence industry with an anti-war ac-
tivist bias is a reductive mistake that undermines all the 
potential for development that these activities can carry 
for countries that invest in them, besides the fact that the 
best way to ensure peace is through deterrence and not 
pacifist capitulations that other will take advantage of to 
promote conflict, war and mass destruction. History is 
full of examples and, further rhetoric aside, this is the best 
argument on the table. 

For Portugal there is also a cluster here to consoli-
date, making the most of the productive capacity already 
installed in more traditional industries, from metal to 
moulds, textiles to food, health to information systems, 
boosted by research and innovation, that the knowledge 
centres we have are already very accomplished at and in-
ternationally recognised for, turning know-how into value 
and giving it a different scale that the country has to learn 
to promote abroad, adding that credit to so much more 
that has already been achieved, thereby creating new and 
substantial opportunities, diversifying supply of products 
and services and also export destinations.  

The AEP, within the scope of its mission and with the 
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ao alimentar, da saúde aos sistemas de informação, alavan-
cadas pela investigação e inovação, que os centros de saber 
que possuímos já realizam ao melhor nível, muitas vezes 
reconhecidos globalmente, transformando o conhecimen-
to em valor e dando-lhe uma escala diversa, que o país 
tem de saber promover no exterior, juntando esse crédito 
a tantos outros já alcançados, criando assim oportunidades 
novas e substanciais, diversificando a oferta de produtos e 
serviços, assim como destinos de exportação.

A AEP, no âmbito da missão e das competências desen-
volvidas pela sua área de internacionalização, não deixará 
de continuar a corresponder a este desafio e desenvolver 
fortemente as suas ações no domínio das indústrias da de-
fesa e proteção, de modo a ajudar a tornar o mundo um 
lugar mais seguro e protegido, do mesmo modo que o nos-
so país possa ser mais relevante, mais rico e com presença 
global.

skills developed by its internationalisation team, will con-
tinue to rise to this challenge and to strongly develop its 
activities in the field of the defence and protection indus-
tries so as to help make the world a safer place at the same 
time as we make Portugal a wealthier and more relevant 
country, with a global presence. 
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No passado dia 29 de junho o Estado concluiu o proces-
so de reestruturação das suas participações no setor da 
Economia da Defesa, que vinha sendo perspetivado desde 
2014, tendo nascido a idD – Portugal Defence, S.A., dan-
do-se assim por cumpridos os objetivos inscritos no Pro-
grama do XXII Governo Constitucional.

Neste âmbito, procedeu-se à consolidação da gestão das 
participações públicas do setor da defesa, permitindo à in-
dústria da Defesa assegurar a efetiva autonomia e capacida-
de de cumprimento das missões das Forças Armadas, bem 
como criar um instrumento de política pública capaz de 
responder aos desafios da internacionalização, apostando 
em clusters, desde logo nas áreas da construção e reparação 
naval, comunicações, sistemas avançados de simulação e 
treino e setor aeroespacial. 

O atual contexto e o seu profundo impacto negativo nas 
economias dos países da União Europeia terão certamente 
repercussões na capacidade de cumprir compromissos no 
domínio da defesa.  

A economia da Defesa deve ser assim encarada como 
um pilar do Plano de Recuperação Económica e Social e o 
investimento em defesa, visto como parte integrante e es-
truturante do processo de recuperação da economia, que 
agora se inicia. 

Dadas as suas características os setores da Defesa e Es-
paço, em que os investimentos se fazem a longo prazo, são 
menos sensíveis a eventos como aqueles que vivemos neste 
ano de 2020, embora obviamente os mesmos não deixem 
de se fazer sentir. 

É importante que o setor reforce o seu papel no de-
senvolvimento da inovação, promovendo o emprego qua-
lificado, reforçando e estimulando a especialização e a 
capacidade de exportação das empresas que operam em 
Portugal. 

On the past 29 June the State concluded the restructur-
ing process of its shares in the Defence Economy Sector, 
something that had been on the table since 2014, giving 
rise to the idD – Portugal Defence, S.A., and thereby ful-
filling one of the pledges in the Programme of the XXII 
Constitutional Government. 

Within this context, the management of the public 
shares in the defence sector were consolidated, allowing 
the Defence industry to guarantee effective autonomy and 
the ability to fulfil the missions of the Armed Forces, as 
well as to create a public policy tool capable of meeting 
the challenges posed by internationalisation, investing in 
clusters, especially in the fields of naval construction and 
repairs, communications, advanced simulation and train-
ing systems and the aerospace sector. 

The current situation and its deep negative impact on 
the economies of European Union countries will certain-
ly affect the ability to meet commitments in the realm of 
defence. 

The Defence economy should therefore be seen as a 
pillar of the Social and Economic Recovery Plan, and in-
vestment in defence should be considered an integral and 
structural part of the economic recovery process that is 
now beginning. 

Given their characteristics, the Defence and Space sec-
tors, which require long-term investments, are less sen-
sitive to events such as the one we are going through in 
2020, although these obviously also make themselves felt. 

It is important that the sector strengthen its role in 
innovation development, promoting qualified labour, 
strengthening and stimulating specialization and the ex-
porting abilities of the companies that operate in Portugal.

To this end, Portugal Defence’s mission is to execute 
the Defence sector policies, with a mandate to implement 
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Para tal, a Portugal Defence terá como missão executar 
as políticas setoriais da Defesa, estando mandatada para 
implementar projetos críticos de sustentabilidade deste 
setor da economia, tais como:

1) Reforçar as redes e outras formas de parceria e coo-
peração, que visem a inovação e a internacionalização de 
empresas e das cadeias de valor (clusterização e cadeia de 
fornecedores), sem esquecer a promoção do investimento 
empresarial em I&I e I&D, no sentido de promover o au-
mento das atividades económicas intensivas em conheci-
mento e a criação de valor baseada na inovação; 

2) Criar um One Stop Shop de apoio às empresas, que 
permita agilizar todos os procedimentos necessários, com 
vista ao desenvolvimento de oportunidades de negócio e 
internacionalização, de acesso aos programas cooperativos 
europeus, ao Fundo de Defesa Europeu e ao Quadro Por-
tugal 2030;

3) Acelerar a execução da Lei de Programação Mili-
tar, designadamente com a assunção da gestão da constru-
ção de 6 novos Navios Patrulha Oceânicos, no valor de 
352M€, a executar entre 2021-2029;

4) Acelerar a atração de projetos de investimento e ex-
portação nos setores do espaço, naval, aeronáutica, comu-
nicações e ciberdefesa, entre outros. 

Acreditamos que as empresas da Economia da Defesa 
estão especialmente bem posicionadas para responder ao 
momento que o País atravessa: estão disseminadas pelo 
território, tendem a ter uma dimensão média maior do 
que a média da economia, a criar mais emprego qualifica-
do, e a investir mais em Investigação e Desenvolvimento 

projects that are critical to the sustainability of this sector 
of the economy, such as: 

1) Strengthening networks and other partnerships and 
collaborations that are aimed at the innovation and inter-
nationalisation of value chains (clusterisation and supply 
chain), without neglecting the promotion of corporate 
investment in R&I and I&D, so as to encourage a rise in 
knowledge intensive economic activities and innovation 
based value creation;

2) Creating a One Stop Shop for business support that 
helps to streamline all the necessary procedures, aimed 
at developing business and internationalisation opportuni-
ties, access to European cooperation programmes, the Eu-
ropean Defence Fund and the Portugal 2030 framework;

3) Accelerate the implementation of the Military Pro-
gramme Law, namely by taking over the management of 
the construction of 6 new Ocean Patrol Vessels, worth 
352M€, between 2021-2029;

4) Help attract investment and export projects in the 
space, naval, aeronautics, communications and cyber-de-
fence sectors, among others. 

We believe that the Defence Economy companies are 
in a prime position to respond to the challenges the coun-
try is currently facing: they are well spread out through 
the territory, they tend to be larger than the average com-
pany, to create more qualified jobs and to invest more in 
Research and Development. But, above all, they are ex-
porting companies by nature, which systematically export 
above 70%, or even above 80% in the companies that fo-
cus mainly on this sector. 
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At a time when the European Defence market is go-
ing through deep changes, with all the opportunities this 
brings, such as the PESCO projects or the European De-
fence Fund, as well as challenges to what is certainly going 
to be a period of consolidation of supply chains around 
some key sectors that are capable of competing on the in-
ternational market and during which investment in De-
fence will have to be strengthened so as to respond to new 
threats and new commitments (namely with NATO), the 
Defence Economy will have to rise to the occasion. 

Portugal Defence stands ready to work with the eco-
nomic fabric in this process. You can count on us. 

mas, acima de tudo, são por natureza exportadoras, com 
taxas de exportação sistematicamente acima dos 70%, e 
nos setores mais diretamente envolvidos na Economia de 
Defesa como mercado prioritário na sua atividade, mesmo 
acima dos 80%. 

Numa altura em que o mercado europeu de Defesa vai 
sofrer alterações profundas, que tanto trazem oportuni-
dades, como os projetos PESCO ou o Fundo Europeu de 
Defesa, como desafios ao que não deixará de ser também 
um momento de consolidação de cadeias de fornecimento 
em torno de alguns atores-chave capazes de competir no 
mercado internacional e em que o investimento em Defesa 
terá de crescer, para dar resposta a novas ameaças, novos 
compromissos (nomeadamente com a NATO), a Econo-
mia de Defesa terá de dizer presente. 

E a Portugal Defence está pronta para ser parceira do 
tecido económico neste processo. Contem connosco. 

AED / DTIB
70% do Vol. Negócios 

destina-se à Exportação
70% of Business Volume Exported

AED / EDA
87% do Vol. Negócios 

destina-se à Exportação
87% of Business Volume Exported

idD
88% do Vol. Negócios 

destina-se à Exportação
88% of Business Volume Exported

turbina de motor de avião a jato
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The aim of increasing the competitiveness of the Portu-
guese Economy, by accelerating its transition to a digital 
paradigm, is not new. 

The «National Digital Skills e.2030 Initiative, Portu-
gal INCoDe.2030», approved in 2018, gives form to the 
country’s digital development strategy, and is aligned 
with the «Industry 4.0 – National Strategy for Economic 
Digitalisation» initiative. The goal is to position Portu-
gal among the top European countries in terms of digital 
skills by 2030.

This new industrial paradigm takes the shape of a new 
Reindustrialization that rests on new forms of production, 
circulation and consumption, presenting new challenges 
to today’s industry.  

These are high tech industries, knowledge intensive 
industries and creativity intensive industries that share an 
ability for highly differentiated production, through the 
innovative profile of the services and products developed. 

We are talking about industries that start with know-
ledge and produce knowledge, which requires the ability 
to generate and maintain workers in the field of know-
ledge, that is, highly qualified and educated human cap-
ital.

Production chains become global innovation networks. 
In order to form an ecosystem that allows for creat-

ing high added value, companies need to adapt to the new 
technological reality – a connection between companies 
and Research and Development Centres and an invest-
ment in innovation are necessary paths. 

The Defence Economy 4.0 presents a clear opportunity 
for Portugal and the Defence Economy is an important as-
set in this transition, insofar as there is human and finan-

Não é novo o desiderato de reforçar a competitividade da 
Economia Portuguesa acelerando a transição da mesma 
para um paradigma digital. 

A «Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030, 
Portugal INCoDe.2030», aprovada em 2018, concretiza 
uma estratégia para o desenvolvimento digital do país e 
encontra-se alinhada com a iniciativa «Indústria 4.0 - Es-
tratégia Nacional para a Digitalização da Economia». Com 
o horizonte em 2030, pretende-se posicionar Portugal no 
grupo de países europeus de topo em matéria de compe-
tências digitais. 

Este novo paradigma para a indústria consubstancia-se 
numa nova Reindustrialização que assenta em novos mo-
dos de produção, circulação e consumo, o que coloca no-
vos desafios à indústria de hoje.

São indústrias de alta tecnologia, indústrias intensivas 
em conhecimento, indústrias intensivas em criatividade, 
que têm em comum a criação com elevada capacidade de 
diferenciação pelo perfil inovador dos serviços e produtos 
que desenvolvem. 

São indústrias que partem do conhecimento para pro-
duzirem conhecimento, o que pressupõe a capacidade de 
gerar e fixar trabalhadores do conhecimento, isto é, capi-
tal humano com elevado nível de qualificação superior e 
profissional. 

As cadeias de produção convertem-se em redes globais 
de inovação. 

Para criar um ecossistema que permita a criação de alto 
valor acrescentado é necessária uma adaptação das empre-
sas à nova realidade tecnológica – a ligação das empresas 
aos Centros de Investigação e Desenvolvimento e a aposta 
em inovação são caminhos necessários a percorrer. 

Economia de Defesa 4.0
Defence economy 4.0

Catarina Nunes 
Administradora da idD - Portugal Defence
Board Member of  idD - Portugal DefenceFo
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cial capital available, as well as a strategic vision 
for Defence and Security as a field of national 
sovereignty. 

In the realm of the Defence Economy, Por-
tugal boasts:

• Highly qualified labour, at competitive 
costs, 

• A €4.74 billion euro Military Programme 
Law (LPM) that can be leveraged for the in-
tegration of the national industry into global 
chains, an ability to boost the development of 
technologies and solutions from other sectors 
(such as textiles), encouraging the two-fold use 
of goods and services,

• A European Defence Fund (EDF) that pri-
oritises the development of innovation in the 
Defence Economy, generation of added value 
in the economy, maintaining and strengthening 
qualified labour and promoting and stimula- 
ting specialisation and the exporting capacity of 
companies,  

• A set of leading digital skills, especially in 
fields of sovereignty.

The investment in the development of dual 
technology, bearing in mind the economic, so-
cial and strategic interests, guarantees that there 
will be significant spill over from the competi-
tiveness of the Defence Economy into the eco-
nomic fabric.

Considering the Portuguese business fabric, 
it is necessary to stimulate the digital adaptation 
and evolution of small and medium sized com-
panies in strategic sectors, such as the Defence, 
Aeronautics, Space, Naval and Electronic and 
Communications Systems, as well as their sup-
ply chains. 

On the other hand, Defence can be a vehi-
cle for strengthening the internationalisation 
of economies, where the development of skills 

A Economia de Defesa 4.0 constitui uma cla-
ra oportunidade para Portugal e nesta transição 
a Economia de Defesa é um ativo importante, na 
medida em que existe capital humano e finan-
ceiro disponíveis, vontade política e visão estra-
tégica para a Defesa e Segurança enquanto área 
de soberania nacional.

Portugal tem, na esfera da Economia de De-
fesa:

• Uma mão de obra muito qualificada, com 
custo competitivo, 

• Uma LPM – Lei de Programação Militar 
de cerca de €4.74 mil milhões que pode ser ala-
vancada para a integração industrial nacional nas 
cadeias globais, uma capacidade de potenciar o 
desenvolvimento de tecnologias e soluções de 
outros setores de atividade (ex. têxtil), promo-
vendo o duplo uso de bens e serviços, 

• Um Fundo Europeu de Defesa (FED) que 
tem como prioridades o desenvolvimento da 
inovação no âmbito da Economia de Defesa, a 
geração de valor acrescentado na economia, 
mantendo e reforçando o emprego qualificado e 
promovendo e estimulando a especialização e a 
capacidade de exportação das empresas. 

• Um conjunto de competências líderes no 
Digital em áreas de soberania, em especial.

A aposta no desenvolvimento de tecnologia 
dual, atendendo a interesses económicos, sociais 
e estratégicos é a garantia de que os spillovers de 
competitividade da Economia de Defesa para o 
resto do tecido económico serão expressivos. 

Tendo presente o tecido empresarial portu-
guês é necessário estimular a adaptação e evo-
lução digital das PME nos setores estratégicos, 
como é o caso dos setores da Defesa, Aeronáu-
tica, Espaço, Naval e Eletrónica e Sistemas de 
Comunicação e as suas cadeias de fornecimento. 

Por outro lado, a Defesa pode ser um veículo 
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and innovation, as well as the stimulation of interopera-
bility and participation in international cooperation pro-
grammes, will allow States to equip themselves with the 
necessary instruments to respond to new world realities. 
Therefore, the cooperation and development of skills be-
tween companies and the tech sectors that are critical to 
Defence, namely Cyber, Robotics, Remote Control Sys-
tems, Big Data/Analytics, Artificial Intelligence, Nano-
technology and Composite Materials must be encouraged. 

Finally, the Defence Economy 4.0 can leverage the 
transformation of the Portuguese economy, making it 
more socially, environmentally and economically sustain-
able, as well as more resilient, more digital, more innova-
tive, more interconnected and able to compete at a global 
scale, with a critical mass equipped to make a difference, 
since the companies that operate in the Defence sector are 
aware of the competitive gains that are available in this 
relationship that the market has shown itself capable of es-
tablishing and nurturing.

de reforço da internacionalização das economias, onde o 
desenvolvimento de capacidades e inovação, assim como 
o estímulo da interoperabilidade e da participação em 
programas de cooperação internacional, permitirá aos 
Estados munirem-se de instrumentos adequados para dar 
resposta às novas realidades mundiais. Assim, deverá ser 
fomentada a cooperação e desenvolvimento de capacidades 
entre a empresas e os setores tecnológicos críticos para 
a defesa, nomeadamente na Cyber, Robótica, Sistemas Te-
lecomandados, Big Data/Analytics, Inteligência Artificial, 
Nanotecnologia, Materiais compósitos.

Por fim, a Economia de Defesa 4.0 pode alavancar a 
transformação da economia portuguesa, tornando-a mais 
sustentável social, ambiental e economicamente mais resi-
liente, mais digitalizada, mais inovadora, mais interconec-
tada e capaz de competir à escala global com uma massa 
crítica equipada para fazer a diferença, pois as empresas 
que trabalham com o setor da Defesa sabem os ganhos 
competitivos que provêm desta relação que o mercado 
soube estabelecer e fomentar.
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O APOIO ÀS EMPRESAS NA INOVAÇÃO
E NA EXPANSÃO DOS SEUS NEGÓCIOS
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Cyberspace is as much a global common as the 
sea, air and space, with the difference that here 
the private sector plays a much more important 
role in terms of infrastructure management. Cy-
berspace promotes digital transformation, glo-
balisation and boosts economic activity, namely 
through the creation of innovative products and 
services, decision support, improvement of ef-
ficiency and making borders and organisations 
more virtual. 

The main infrastructure in cyberspace, the 
internet, boosts both opportunities and risks 
that it is important to continue to foresee,  
given the transnational, offensive and anony-
mous nature of the threats posed. Cyber securi-
ty is an indispensable factor in using the internet 
in a way that guarantees safety of information, 
networks and information systems, as well as of 
the respective users. 

The Armed Forces use tech and information 
systems that ensure the Command and Control 
required for their operational freedom. Cyber-
security guarantees National Defence in, or 
through, cyberspace, allowing for the underta- 
king of defensive or offensive actions in the 
preparation or planning and execution of mili-
tary operations and coping with significant inci-
dents or cyberattacks that affect national inter-
ests or sovereignty. 

Cyber defence has also been a high concern 
for the European Union (EU). The Global EU 
Strategy reiterates and expands on the EU Cy-
bersecurity Strategy envisioning a strong, sus-
tainable, innovative and competitive European 

O ciberespaço é um global common como o mar, 
o ar e o espaço mas em que o setor privado tem 
um papel fundamental na gestão das infraestru-
turas. O ciberespaço promove a transformação 
digital, a globalização e dinamização da ativida-
de económica, nomeadamente, através da cria-
ção de produtos e serviços inovadores, apoio à 
decisão, melhoria da eficiência e virtualização 
das fronteiras das organizações.

A principal infraestrutura do ciberespaço, a 
Internet, potencia oportunidades e riscos que 
importa compreender e antecipar, pela natureza 
transnacional, ofensiva e anónima das ameaças. 
A cibersegurança é uma condição indispensável 
para a sua utilização com confiança visando a se-
gurança da informação, das redes e dos sistemas 
de informação e dos respetivos utilizadores.

As Forças Armadas utilizam sistemas e tec-
nologias de informação e comunicações que as-
seguram a capacidade de Comando e Controlo 
indispensável à sua liberdade de ação. A capaci-
dade de ciberdefesa assegura a Defesa Nacional 
no, ou através do ciberespaço, permitindo reali-
zar ações defensivas ou ofensivas na preparação 
ou no planeamento e condução de operações 
militares e fazer face a incidentes ou ciberata-
ques significativos que afetem os interesses e a 
soberania nacionais.

A ciberdefesa tem sido também uma preo-
cupação da União Europeia (UE). A Estratégia 
Global da UE reitera e expande a Estratégia de 
Cibersegurança da UE preconizando uma In-
dústria de Defesa Europeia forte, sustentável, 
inovadora e competitiva envolvendo, nomeada-

Ciberdefesa: um novo “espaço” de 
afirmação para as empresas nacionais
Cyber defence: a new field for national 
companies to make a name for themselves 

João Manuel Barbas 
Coronel do Exército
Subdiretor do Curso de Defesa Nacional  
Assessor de Estudos do IDN
Colonel (Army)
Deputy director of the National Defence Course
Study Consultant at the IDNFo
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Defence Industry that involves, namely, the pro-
motion of European “digital space” security ICT 
and systems through the strengthening of civil 
and military cooperation, supported by R&D, 
intergovernmental cooperation with the private 
sector and universities, risk management, the 
adoption of security norms and solutions and 
the establishment of voluntary certification sys-
tems, based on EU and international reference 
frameworks. 

The EU Cyber Defence policy framework 
outlines the development of cyber defence ca-
pacities in partnership with the private sector, 
the strengthening of R&D and the Europe-
an Defence Technological and Industrial Base  
(EDTIB); multinational pooling and sharing  
cooperation initiatives in the field of cyber de-
fence training and exercises and the strengthen-
ing of cooperation with NATO in the field of 
cyber defence. 

The importance of cyberspace was first recog- 
nised by NATO at the Prague Summit in 2002. 
The Alliance has intensified its cooperation with 
the industry through the NATO Industry Cyber 
Partnership (NICP) aimed mainly at improving 
NATO’s logistics chain, simplifying the partici-
pation of the industry in multinational capacity 
development projects, improving sharing of best 
practices and experience as well as the access of 
Allied countries to a trustworthy network of in-
dustries/companies. 

The initiatives and investments in Cyber de-
fence that stand out, both in Portugal and in the 
context of EU and NATO, can be useful for the 
affirmation of national companies. 

mente, a promoção de Sistemas e TIC para a se-
gurança do “espaço digital” europeu através do 
reforço da cooperação civil-militar apoiada por 
I&D, cooperação intergovernamental, com o se-
tor privado e as universidades; gestão dos riscos 
e a adoção de normas e soluções de segurança; 
e o estabelecimento de sistemas voluntários de 
certificação com base nos quadros referenciais 
da UE e internacionais.

A política-quadro da Ciberdefesa da UE 
enuncia o desenvolvimento de capacidades de 
ciberdefesa em parceria com o setor privado, o 
reforço da I&D e da European Defence Techno-
logical and Industrial Base (EDTIB); iniciativas 
cooperativas multinacionais de pooling and sha-
ring no âmbito do exercício e treino de ciberde-
fesa; e o reforço da cooperação com a NATO no 
domínio da ciberdefesa.

A importância do ciberespaço foi reconhe-
cida pela primeira vez pela NATO na Cimeira 
de Praga, em 2002. A Aliança Atlântica tem in-
tensificado a cooperação com a indústria através 
da NATO Industry Cyber Partnership (NICP) 
visando, nomeadamente, melhorar a cadeia lo-
gística da NATO, facilitar a participação da in-
dústria em projetos multinacionais para desen-
volvimento de capacidades, melhorar a partilha 
de melhores práticas e experiência e facilitar o 
acesso dos países Aliados a uma rede de indús-
trias/empresas confiáveis.

As iniciativas e investimentos em Ciberde-
fesa que se realçam, quer em Portugal quer no 
âmbito da UE e da NATO, podem favorecer a 
afirmação e internacionalização das empresas 
nacionais.
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Cyber Academia and Innovation Hub
O Cyber Academia and Innovation Hub (CAIH) é um 

projeto sob a égide do MDN tendo por missão estimular 
a Educação, Treino, Investigação, Inovação e o Desenvol-
vimento da Indústria, para incorporar conhecimento e 
competências e apoiar o desenvolvimento de capacidades. 
Pretende-se que o CAIH se constitua como Centro de Ex-
celência internacional de Ciberdefesa e Cibersegurança, 
que agregue Universidades, Centros de Investigação, In-
dústria e outras entidades do setor público e privado.

O CAIH apresenta duas dimensões: nacional, transi-
toriamente materializada por um Agrupamento de En-
tidades envolvendo, entre outros, a Base Tecnológica e 
Industrial de Defesa (BTID) e o Sistema Científico e Tec-
nológico Nacional (SCTN); e internacional, materializada 
num projeto da Cooperação Estruturada da UE (Perma-
nent Structured Cooperation – PESCO).

Dada a sua dimensão internacional, serão continuamen-
te identificadas oportunidades de candidatura a fundos 
disponibilizados pela UE para a consecução de projetos 
de interesse comum, com as Universidades e a Indústria, 
designadamente, no âmbito do Programa Europeu de De-
senvolvimento da Indústria de Defesa com as respetivas 
bonificações associadas à Cooperação Estruturada Perma-
nente (PESCO) e do Fundo Europeu de Defesa.

Escola de Ciberdefesa
No âmbito do desenvolvimento da capacidade de Ci-

berdefesa nacional está a ser estudada a oportunidade de 
se constituir uma Escola de Ciberdefesa para formação 
especializada na Defesa e supletivamente para o setor pú-
blico e privado, dentro das suas capacidades; promoção de 
conhecimento que contribua para o desenvolvimento de 
novos requisitos e plataformas para a Ciberdefesa em par-
ceria com a indústria portuguesa; intercâmbio de alunos 
de países aliados; e capacitação de recursos humanos espe-
cializados que favoreça o seu recrutamento externo após 
prestação de serviço na Defesa.

Plataformas de Cibersegurança
A segurança das Redes da Defesa e a condução de ope-

rações militares no ciberespaço requerem plataformas 
certificadas e adaptadas aos requisitos operacionais da Ci-
berdefesa. Esta necessidade permitirá valorizar a indústria 
nacional através de produtos e serviços inovadores inte-
gradores de capital humano, e potenciar o investimento 

Cyber Academia and Innovation Hub
The Cyber Academia and Innovation Hub (CAIH) pro-

ject is overseen by the National Ministry of Defence, the 
mission of which is to encourage Education, Training, Re-
search, Innovation and the Development of the Industry to 
incorporate knowledge and skills and support the develop-
ment of capabilities. The idea is for the CAIH to become a 
Centre of International Excellence in Cyber Defence and 
Cybersecurity, gathering under its roof the cooperation of 
Universities, Research Centres, Industry and other public 
and private sector stakeholders. 

There are two dimensions to the CAIH: one national, 
temporarily composed of a number of entities that include, 
among others, the Defence Technological and Industrial 
Base (DTIB) and the National Scientific and Technological 
System (SCTN); and an international dimension which is 
the EU’s Permanent Structured Cooperation (PESCO).

Given its international dimension, new EU funding 
opportunities for common interest projects with Uni-
versities and Industry stakeholders will be constantly 
identified, namely within the framework of the Europe-
an Defence Industry Development Programme, with the 
respective premiums linked to the Permanent Structured 
Cooperation (PESCO) and the European Defence Fund. 

Cyber Defence school
Within the framework of developing national cyber de-

fence the possibility of opening a Cyber Defence school for 
specialised training in the field of Defence that, as far as 
possible, also serves the public and private sector; promo-
tion of knowledge that contributes to the development of 
new cyber defence requirements and platforms in partner-
ship with the Portuguese industry; student exchange from 
allied countries; and specialised human resources training 
that will improve their chances for external recruitment 
following their service in the Defence sector. 

Cybersecurity platforms
The safeguarding of Defence Networks and the exe-

cution of military operations in cyberspace require the 
use of certified platforms adapted to the operational re-
quirements of Cyber Defence. This provides a route for 
the national industry to gain value through the provision 
of innovative products and services that integrate human 
capital and make the most of the public investment ear-
marked through the Military Programme Law and other 
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público realizado através da Lei de Programação Militar 
e outras fontes de financiamento disponíveis. Este investi-
mento irá requerer uma estreita cooperação entre a Defe-
sa, empresas, academia e centros de investigação.

Exercícios de Ciberdefesa
Os exercícios procuram reproduzir com realismo si-

tuações de gestão de crise no ciberespaço que permitam 
testar os processos de decisão e resiliência das instituições 
e sensibilizar os seus participantes para as dinâmicas en-
volvidas.

Em 2019, o Exército Português realizou a 8.ª edição do 
exercício “CIBER PERSEU" para exercitar e avaliar a ca-
pacidade de resposta do Exército e de mais de 80 entidades 
públicas e privadas associadas, fornecedores de serviços 
essenciais e infraestruturas críticas, a BTID e o SCTN.

available sources of funding. This investment will require 
close cooperation between the Defence, companies, aca-
demia and research centres. 

Cyber Defence Exercises
The exercises aim at realistically mimicking cyberspace 

crisis management situations that allow for the testing of 
decision processes and institutional resilience and to alert 
participants to the dynamics involved. 

In 2019 the Portuguese Army held the eighth edition of 
its “CIBER PERSEU” exercise, to train and evaluate the 
reaction capacity of over 80 public and private associated 
entities, including suppliers of essential services and criti-
cal infrastructure, the DTIB and the SCTN.
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The brand new European Defence Fund is taking its very 
first steps and is already having a big impact on R&D 
in European Defence. Even before it has begun, it is al-
ready an important landmark in the European Defence 
landscape and presents a great opportunity for European 
companies and R&D centres.  European R&D, with its 
decades old tradition, has always been geared exclusively 
to civil life, but now there will be a Defence R&D sector! 

During my career in research, which began in 1979, I 
have always been close to the Defence sector. But it took 
10 years of showcasing our capabilities for the Armed 
Forces and the Ministry of Defence to move from the 
development of demonstrators to actual R&D contracts, 
initiated by the forces themselves. 

This timeframe is due to the extremely conservative 
nature of the military structure and goes a long way to 
explaining one of the major obstacles faced by companies 
that try to work with the Ministry of Defence and the 
Armed Forces. 

Companies that aim to work in the Defence sector 
should bear in mind that in this field 10 years is not that 
long, and not give up: if it takes ten years, then the best is 
to start straight away!

After years and years of discussion on a European 
Defence and Safety policy, as foreseen in the Maastricht 
Treaty of 1992; after years and years of trying to move 
ahead with the Permanent Structured Cooperation fore-
seen in the Lisbon Treaty in 2007, the Governments of 
a vast majority of European countries finally decided to 
move ahead with PESCO in 2017: Ten years later!

But it was only after deciding to include the brand new 
European Defence Fund (EDF) in the European budget, 
after 2021, that European Defence R&D really gained 
enough momentum to contribute effectively to the inte-

Estão a ser dados os primeiros passos para o início do no-
víssimo Fundo Europeu de Defesa com impacto muito re-
levante na I&D da Defesa europeia. Constitui já hoje, mes-
mo antes de ser iniciado, um marco da maior importância 
no panorama europeu da Defesa e uma enorme oportu-
nidade para empresas e Centros de I&D europeus. Toda 
a I&D europeia, com uma tradição de muitas dezenas de 
anos, foi sempre de natureza exclusivamente civil. Agora 
haverá uma área de I&D de Defesa!

Sempre mantive uma grande aproximação à Defesa em 
toda a minha carreira de investigação, logo desde o início 
em 1979. Mas foram precisos 10 anos de demonstração de 
capacidades às Forças Armadas e ao Ministério da Defesa 
Nacional (MDN) para que se passasse do desenvolvimento 
de demonstradores, para contratos de I&D colocados pe-
los próprios ramos.

Esse prazo decorre da própria natureza profundamente 
conservadora da estrutura das Forças Armadas e explica 
uma das maiores dificuldades com que uma empresa se 
confronta ao tentar atuar junto do MDN e das Forças Ar-
madas. 

As empresas que procuram atuar na área da Defesa de-
vem ter sempre presente que dez anos não é muito tempo. 
E não desistam por isso: se demora dez anos, o melhor é 
começar já!

Depois de anos e anos a abordar o tema de uma polí-
tica de Defesa e Segurança para a Europa, prevista desde 
1992, no Tratado de Maastricht; depois de anos e anos de 
tentativa de avançar com uma Cooperação Estruturada 
Permanente prevista desde 2007, no Tratado de Lisboa, os 
governos de uma vasta maioria de países europeus acorda-
ram finalmente em 2017, em avançar com a PESCO: Dez 
anos depois!…

Mas só com a decisão de inclusão do novíssimo FED 

I&D na Ciência e na Defesa  
na Europa
Science and Defence R&D in Europe

Fernando Carvalho 
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pela ANI – Agência Nacional de Inovação
Scientific Researcher at FCUL – Faculty of Sciences of the 
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(Fundo Europeu de Defesa) no orçamento Europeu a partir 
de 2021, a I&D na Defesa europeia adquiriu a embalagem 
necessária para contribuir de modo efetivo para uma maior 
integração da vasta maioria das Forças Armadas Europeias. 
Nesse orçamento, destaca-se a área da I&D desdobrada en-
tre as duas janelas: “Investigação” e “Capacidades”. 

Depois dos ensaios feitos com a PADR (Preparatory 
Action on Defence Research – 2017/19) orientada para a 
“Investigação” e o EDIDP (European Defence Industrial 
Development Programme – 2019/20) com prioridade 
para as “Capacidades”, a Europa está prestes a concretizar 
um orçamento comum para financiar a I&D Europeia na 
defesa: agora sim, vai ser a sério!

A I&D Europeia na Defesa não é algo novo: existe des-
de há 30 anos inicialmente na esfera da WEAG - Western 
European Armament Group. Portugal, logo desde 1991, 
manteve investigadores como representantes nacionais no 
programa EUCLID e, em consequência, entidades nacio-
nais participaram em consórcios para a execução de vários 
projetos europeus, nomeadamente nas áreas da Optoele-
trónica e Espaço. Mas sempre sem um orçamento europeu 
comum para I&D na Defesa.

Mesmo a partir de 2005, com a constituição da EDA 
(Agência Europeia de Defesa) nada mudou: continuou a não 
existir um orçamento comum para atividades de I&D. As 
atividades de I&D de cada país foram sempre financiadas 
pelos orçamentos nacionais o que sempre dificultou o lan-
çamento de novos projetos. Agora, vai ser muito diferente! 

Em Portugal devemos ambicionar ter uma participação 
ao nível do que tem sido a presença de entidades nacionais 
no Tema Security do FP7 e H2020. Não é muito difícil de 
se conseguir se se atender ao facto de muitas das empresas 
e Centros de I&D que têm atuado na Security europeia, 
estão também ativas na área da defesa.

Nos últimos 10 anos de participação no tema Security 
do FP7 e H2020, as entidades nacionais obtiveram contra-
tos de I&D para financiarem as suas atividades em 61M€, 
numa média anual de cerca de 6,1M€. Este valor traduz 
uma taxa média de 3,7% para entidades nacionais face aos 
2300M€ colocados a concurso pela UE.

Se tivermos em conta que o orçamento do FED poderá 
rondar os 7 b€ e que Portugal deve ter o objetivo de con-
seguir um mínimo de 2%, estamos a falar de contratos 
anuais no valor de 20M€ que têm de ser conseguidos por 
entidades nacionais. 

Se as entidades nacionais mantiverem a dinâmica que é 

gration of the vast majority of European Armed Forces. 
The budget actually makes reference to an R&D sector 
divided into two fields: “Research” and “Capabilities”.

Following trials carried out with PADR (Preparatory 
Action on Defence Research – 2017/19), geared towards 
“Research” and the EDIDP (European Defence Industrial 
Development Programme – 2019/20) which prioritised 
“Capabilities”, Europe is preparing to finalise a common 
budget for the funding of European Defence R&D: now 
things are finally getting serious!

European Defence R&D is not new: it has existed for 
30 years, though it was initially included in the Western 
European Armament Group (WEAG). Portugal has been 
represented by researchers in the EUCLID programme 
since 1991, which means that Portuguese entities have 
been part of consortiums for the execution of several Eu-
ropean projects, especially in the field of Optoelectronics 
and Space. But there had never been a common European 
budget for Defence R&D.  

Despite the creation of the European Defence Agen-
cy (EDA) in 2005, nothing changed: we continued to not 
have a common budget for R&D activities. R&D activities 
continued to be funded by government budgets, which 
made it difficult to launch new projects. Now things will 
be very different! 

In Portugal we should strive to participate at the same 
level as our companies have been doing in the field of Se-
curity of the FP7 and the H2020. This is not difficult to 
achieve, if you consider that many R&D companies and 
Centres that have been active in European Security also 
work in the defence sector. 

Over the past 10 years of participating in the FP7 and 
H2020 Security fields, national entities have obtained 
R&D funding to the tune of 61 million euros, at an  
average of around 6.1 million. This is an annual average of 
3.7% for national entities, out of a total of 2300 million 
euros made available by the European Union. 

If we take into account that the EDF budget can be 
around 7 trillion euros, and that Portugal should aim for 
at least 2% of that amount, then we are talking about an-
nual contracts of around 20 million euros for Portuguese 
entities. 

If national entities keep up the dynamic that we are 
used to seeing with the H2020-Security, then this is not 
only reachable, but we could even achieve 40 million eu-
ros per year, or more. But for these kinds of objectives at 
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habitual no H2020-Security, não só é um valor alcançável 
como até poderá atingir os 40M€/ano, ou mesmo mais. 
Mas para esse tipo de objetivos poderem ser alcançados 
têm de se verificar pelos menos duas condições: 

A primeira só depende da estrutura do MDN e não 
custa dinheiro: dar a conhecer às entidades nacionais ade-
quadas, envolvendo-as tão cedo quanto possível, na prepa-
ração dos temas que vão estar a concurso. É verdade que 
ninguém nas estruturas da defesa admite abertamente que 
o faz, mas, com maior ou menor evidência, isso é pratica-
do pela generalidade dos países. A estrutura do MDN não 
tem essa tradição, mas, direta ou indiretamente, tem de 
a passar a ter! A alternativa é sermos apenas um inocente 
bom aluno.

A segunda condição é bem mais difícil de conseguir: 
verbas nacionais para apoio à participação nos projetos es-
pecialmente na área das Capacidades. Esta vai consumir 
2/3 do orçamento e vão ser privilegiados os projetos que 
conseguirem maiores taxas de financiamento complemen-
tar dos orçamentos dos países. 

Portugal tem de dispor de meios financeiros para se 
comprometer com a compra de resultados de alguns dos 
projetos, ou no mínimo, tem de cofinanciar as entidades 
nacionais que consigam entrar em consórcios ganhadores 
para que fiquem em paridade com as suas congéneres eu-
ropeias de países que, como a Espanha, asseguram o fi-
nanciamento a 100% ou quase, das participações das suas 
entidades.

A difícil decisão deve começar no próprio governo: Es-
tará Portugal disposto a alocar verbas dos fundos estru-
turais para serem aplicados no cofinanciamento de proje-
tos da defesa? O passado recente dá sinais negativos nesta 
matéria, mas vamos acreditar que, com tantos milhões 
anunciados, haverá consenso suficiente que permita o de-
senvolvimento sério da nossa capacidade industrial na área 
da defesa!

Se assim não for…. Valham-nos a dinâmica das nossas 
empresas e Centros de I&D!

least two conditions need to be met: 
The first depends on the Ministry of Defence and 

doesn’t cost any money: it implies getting information out 
to national entities and getting them involved as early as 
possible in preparing for the tenders. Of course, nobody 
in the defence structures will admit it, but this is done, 
more or less obviously, by most countries. Our Ministry 
of Defence does not have this habit but, either directly or 
indirectly, it must start doing so! The alternative is for 
Portugal to be no more than an innocent good pupil. 

The second condition is much more difficult to achieve: 
national funding to support projects, especially in the field 
of Capabilities. This is going to take up two thirds of the 
European budget allocated and will prioritise projects that 
manage to achieve higher rates of complementary funding 
from national budgets. 

Portugal has the financial means to commit to the 
purchase of results in some of the projects, and must at 
least co-finance national entities that are part of winning 
consortiums so that they can compete at the same level as 
their European peers from countries such as Spain, which 
guarantees 100%, or close to that level, of the funding for 
the participation of its companies.  

It is up to the Government to make the hard decision: Is 
Portugal willing to allocate structural funds to co-finance 
defence projects? All the signs have been negative in the 
recent past, but let’s believe that, with so many millions 
announced, there will be sufficient consensus to allow for 
a serious development of our industrial capacity in the de-
fence sector!

If not, then we will have to depend on the energy of our 
R&D companies and Centres.
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“Aquele que se empenha  
a resolver as dificuldades 
resolve-as antes que elas 
surjam.”

“He who is commited to solving difficulties, solves  
them before they occur.”

Sun Tzu, 
(544 a.C. - 496 a.C.)
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O tema do Espaço está na ordem do dia, também por Por-
tugal ter assumido no final de 2019 a co-presidência do 
Conselho Ministerial da ESA, ao mesmo tempo que prevê 
aumentar a respetiva contribuição. 

Pretende-se que tal incremento se reflita em termos 
económicos, fomentando o envolvimento do tecido indus-
trial nacional, no fornecimento de soluções relativas a sis-
temas espaciais, incluindo participação em I&D.

A criação da Agência do Espaço conjugada com a pro-
mulgação da Estratégia Portugal Espaço 2030, da Lei do 
Espaço, do Regulamento Relativo ao Acesso e Exercício 
de Atividades Espaciais, do Catálogo Espacial e do Plano 
de Negócio para o Espaço, constituem-se em elementos 
estruturantes do processo.  

Neste cenário, a ilha de Santa Maria pode tornar-se em 
local de lançamento de satélites, o que terá significativo 
impacto, entre outros, em termos sociais e económicos.

Estas iniciativas incluem a disponibilização pela Defesa 
Nacional (DN) da Estratégia para o Espaço, permitindo às 
Forças Armadas (FFAA) incrementar as suas capacidades 
operacionais para um novo paradigma – que expanda os 
serviços espaciais atuais, e.g., comunicações e navegação.

Apesar da prioridade da DN se centrar, inter alia, no 
desenrolar de operações de combate, apoio às situações de 
emergência e realização de missões com interesse público, 
a articulação com a Agência do Espaço deverá permitir 
definir soluções que possam ser complementares e até de 
duplo uso, muito provavelmente envolvendo constelação 
de micro-satélites com várias funcionalidades operativas.

Sem prejuízo para o efetivo quadro de emprego de sis-
temas espaciais (incluindo participação em projetos de 
I&D e de acordos internacionais) estima-se que a DN pos-
sa abranger áreas que vão desde a capacidade SATCOM, 
passando pela observação de alta resolução do domínio do 

At the end of 2019 Portugal became co-chairman of the 
ESA Ministerial Council, while at the same time is plan-
ning to increase its contribution to said Agency. 

It is intended that this contribution will have a reflect 
in economic terms by fostering the involvement of the na-
tional industrial cluster in providing solutions for space 
systems including participation in R&D.

The creation of the Portuguese Space Agency together 
with the issuance of the Portugal Space Strategy 2030, the 
Space Law, the Regulation on Access and Exercise of Space 
Activities, the Space Catalogue and the Business Plan for 
Space, constitute structural elements of the process.  

Within this framework, the island of Santa Maria in 
Azores may become a satellite launch site, which will have 
a significant social and economic impact.

These initiatives include the provision by the Nation-
al Defence (ND) of the Strategy for Space, allowing the 
Armed Forces (AF) to increase their operational capabi- 
lities into a new paradigm – which will expand current 
space services, e.g., communications and navigation.

Although the ND's priority is, inter alia,  to support 
combat operations, respond to emergency situations, and 
perform mission in peacetime, the articulation with the 
Space Agency should enable the definition of solutions that 
can be complementary and even of dual-use, most likely 
involving a constellation of micro-satellites with various 
operational capacities.

Without prejudice to the effective framework of em-
ployment of space systems (including participation in 
R&D projects and international agreements) it is esti-
mated that the ND may embrace areas ranging from  
SATCOM, through earth observation in infra-red with 
high resolution, radar observation including to Positioning, 
Navigation and Temporal Reference.

Do contributo da Defesa Nacional para  
a Economia: a componente Espaço
The contribution of National Defence to  
the Economy: the Space component

José Lourenço da Saúde  
Major General (reserva) Engenheiro Aeronáutico 
Major-General (reserve) Air Force Aeronautical Engineer
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infravermelho (IV) e radar incluindo o Posicionamento, 
Navegação e Referenciação Temporal.

Neste constructo do contributo do Espaço para a eco-
nomia, realça-se o regime de satisfação das necessidades 
futuras das FFAA (em termos de sistemas navais, terres-
tres, aéreos e espaciais), o qual tem vindo a assentar no 
instrumento Leis de Programação Militar (LPM) (uma 
dedicada a sistemas e a outra a infraestruturas). 

A LPM em vigor entre 2019-2030 é seguramente um 
mecanismo capaz de influenciar a economia nacional, ten-
do vindo a permitir capacitar operacionalmente as FFAA.

Disto são exemplos a entrada ao serviço das aeronaves 
C295M, EH101 e KOALA; dos navios patrulha oceânicos 
e submarinos da classe Trident; e das viaturas blindadas 
Leopard 2A6 e Pandur II.

O paradigma da LPM em conjugação com a Estratégia 
da Defesa para o Espaço concorrerá assim para o desen-
volvimento do setor Espacial nacional, em que as FFAA 
podem funcionar como demonstradores e utilizadores de 
sistemas de duplo uso.

Mas para que a LPM alavanque ainda mais a economia, 
neste caso agora por via do Espaço, é inevitável (e inultra-
passável) que o tecido empresarial português, designada-
mente, através do cluster das indústrias de defesa, agrega-
das na Base Tecnológica das Indústrias de Defesa (BTID)
(1) (ver idD Portugal Defence) para isso contribua, o que 
implica ipso facto participar no fornecimento de sistemas. 

Para tal existem 2 caminhos possíveis (excluem-se os 
fornecimentos de sistemas em regime de "chave-na-mão") 
– cfr figura da página seguinte. 

A opção "1" (adotada no projeto da aeronave KC390), ao 
incorporar a participação industrial no que comummente se 
designa de atividades não-recorrentes (projeto de engenha-
ria, produção de protótipo, testes e homologação), tem um 

In this construction of the contribution of Space for the 
economy, the future needs of the AF (in terms of naval, 
land, air and space systems) are now emphasized, which 
has been achieved through out the Military Programming 
Laws (MPL) (one dedicated to systems and the other to 
infrastructure).

To this end, the MPL in force between 2019-2030 is 
certainly a mechanism capable of influencing the national 
economy which has been allowing the AF to be operational- 
ly capable of performing the various assigned missions. 

As an example of this, is the availability of systems, 
such as the entry into service of C295M, EH101 and KO-
ALA aircraft; the Trident class submarines and various 
offshore patrol vessels and the Leopard 2A6 and Pandur II 
armoured vehicles.

The LPM paradigm in conjunction with the Defence 
Strategy for Space will thus contribute for the develop-
ment of the national space sector, where the AF can act as 
demonstrators and even dual-use users.

But for the MPL to leverage the economy further, in 
this case now through Space systems it is inevitable (and 
insurmountable) that the Portuguese production struc-
ture, namely through the cluster of defence industries, ag-
gregated in the Technological Base of Defence Industries 
(BTID)(1) (see idD – Portugal Defence), will contribute 
for that, which implies ipso facto the participation in the 
supply of such systems.

There are 2 possible ways to do this (turnkey supplies 
are excluded) – see figure on the next page.

 Option "1" (that included the design process of the 
KC390 aircraft) as it combines the industrial participation 
in what are commonly referred to as non-recurring ac-
tivities (engineering design, prototype production, testing 
and homologation – let's call integral design) has a higher 

Do contributo da Defesa Nacional para  
a Economia: a componente Espaço
The contribution of National Defence to  
the Economy: the Space component
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retorno maior em volume de negócios face à opção "2" (pois 
nesta somente se fabrica ou se faz a montagem).

Embora o ideal seja o mix das 2 opções, "1" permite 
desenvolver de raiz sistemas novos, bem como aumenta a 
sustentabilidade do negócio, ao possibilitar que a indústria 
que desenvolveu os sistemas, também forneça serviços no 
aftermarket, (recorda-se que na DN a exploração de siste-
mas pode durar 40 ou mais anos).

Em síntese:
A necessidade de sistemas espaciais para a DN (a par dos 

aéreos, navais e terrestres) constitui uma oportunidade de 
crescimento do cluster de defesa da BTID em termos eco-
nómicos, tecnológicos, de mercado e de sustentabilidade.

Neste cenário, estimula-se a estratégica de desenvolvi-
mento do modelo de negócio de cada entidade empresa-
rial, no enquadramento da respetiva estrutura organiza-
tiva, capacidade tecnológica e de engenharia de projeto e 
experiência acumulada.

(1) Integra cerca de 330 entidades, com um volume total de negó-
cios em 2019 de cerca de 6,3 mil milhões de euros (com 70% de 
exportação).

return on turnover than option "2" (in this one only ma- 
nufacturing or assembly are done).

Although the ideal is the mix of the 2 options, "1" al-
lows the development of new systems, as well as increases 
the sustainability of the business, by allowing the compa-
nies that supplied the systems to also provide services in 
the “aftermarket” (it is recalled that in ND the exploita-
tion of systems can last 40 or more years).

To conclude:
The need of space systems for the ND (also with air, 

naval and land systems) is an opportunity for the growth 
of the BTID defence cluster in economic, technological, 
market and sustainability terms.

In this scenario, the strategic development of the 
business model of each business entity is thus stimulat-
ed, within the framework of its organisational structure, 
technological and engineering design capacity and accu-
mulated experience.

 (1) In includes approx. 330 companies, with total turnover of 6,3 
Billion euro in 2019 (representing 70% of export).

Nota: o presente texto não reflete a Doutrina ou as posições oficiais da Força Aérea Portuguesa.
N.B. The present text does not reflect the Portuguese Air Force Doctrine nor represents an official statement.
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There has been a paradigm change in Portugal regard-
ing the State’s role in the defence economy sector. This 
has naturally led to a reorganisation of the sector’s state-
owned business fabric and follows the European trend 
of giving the defence industry an increasingly important 
role. 

The private sector has also been getting more involved 
in the defence industry, but one must not forget that Por-
tugal’s business fabric is made up mostly of small and me-
dium sized companies, which means that their success 
at an international level requires investment in research 
and innovation, along with the development of high qual-
ity goods and services. This is a good thing since, on one 
hand, investment in innovation and new technology will 
provide our armed forces with domestic solutions and, on 
the other hand, we must not forget that military innova-
tion has, through history, been a major driving force for 
important breakthroughs in civil technology. Considering 
that in most developed economies the line between the 
civil and military fields has been fading, and that we are 
now faced with an increase in the production and supply 
of dual use goods and services, we can expect this synergy 
to be faster and go deeper, and that will result in a more 
immediate return for the investments by the Portuguese 
economy as a whole.  

There was also a change in this new paradigm re-
garding national defence planning and strategy, and we 
have gone from a state of excessive dependence on pro-
curement to one more based on synergy and coopera-
tion among several companies, which is an advantageous 
strategy for all stakeholders and generates national wealth 
while strengthening our security and resilience. At the 
same time, and to help bring this idea to fruition, the Por-
tuguese defence industry has invested in the creation of 
national clusters to help endow companies with the con-

Em Portugal, tem vindo a ocorrer uma mudança de para-
digma no que diz respeito ao papel do Estado no setor da 
economia da defesa. Esta mudança implicou, naturalmen-
te, uma reorganização do tecido empresarial público do 
setor e acompanhou a tendência europeia de atribuir ao 
setor privado, progressivamente, um papel cada vez mais 
preponderante na indústria da defesa.

Assumindo o progressivo envolvimento do setor privado 
nacional na área da indústria da defesa, não podemos igno-
rar que o tecido empresarial português é constituído prin-
cipalmente por pequenas e médias empresas (PME), pelo 
que a afirmação a nível internacional destas organizações 
exigirá apostar na investigação e na inovação, bem como, 
no desenvolvimento de bens e serviços de elevada qualida-
de. Ponto positivo porque, se por um lado, o investimento 
na inovação e em nova tecnologia permitirá dotar as nossas 
Forças Armadas com soluções de timbre nacional, por ou-
tro, não podemos esquecer que a inovação militar tem ao 
longo da história da humanidade resultado em importantes 
avanços na tecnologia civil. Ora, considerando que se tem 
vindo a esvanecer, na maioria das economias desenvolvidas, 
a separação entre o campo militar e o civil e que encon-
tramos agora um aumento na produção e oferta de bens ou 
serviços de duplo uso, será, assim, acelerada e aprofundada 
esta sinergia que se traduzirá num proveito mais imediato 
deste investimento pelo conjunto da economia portuguesa.

Relativamente ao planeamento e à estratégia nacional 
para a defesa, ocorreu também um ajuste ao novo paradig-
ma e passámos de um registo de excesso de dependência 
em procurement para outro mais baseado na sinergia e cola-
boração de várias empresas, uma estratégia vantajosa para 
todos os stakeholders que cria riqueza nacional enquanto 
cimenta a nossa segurança e resiliência. Paralelamente, e 
para concretizar esta ideia, a indústria de defesa portugue-
sa tem apostado na criação de clusters nacionais, de modo a 

Defesa de Oportunidades para 
as empresas portuguesas
Defensive Opportunities for Portuguese 
companies

Paulo Cutileiro Correia
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ditions to be considered players at an international level. 
At a European level, it must be said that since the dice 

were rolled, in 2009, considerable and concrete efforts 
have been made to create a European defence market. 
Proof of this can be found in the presentation of the Eu-
ropean Defence Action Plan (EDAP) from 2016, in the 
launching of the European Defence Fund in 2017 and in 
the creation of the European Defence Industrial Develop-
ment Programme (EDIDP) which was particularly notice-
able in 2019 and now in 2020. 

The notion of strategic European autonomy, and the 
idea of a “Europe of Defence” provided a new boost for 
the defence sector in all of Europe and also in our own 
country. Portugal adopted the European Union defence 
package, that was aimed at opening national defence mar-
kets and creating a level playing field. The current national 
strategy, based on the creation of value chains, is aligned 
with the goals of the European Defence Agency, the main 
pillars of which are research, focusing on technology and 
consistency and which is aimed at elevating the standards 
of quality and reducing the fragmentation of procurement 
of European defence. This will allow us to grow in this 
new European market. 

Besides the European market, another opportunity 
for Portuguese companies to grow and internationalise 
is participation in NATO supply chains. We would stress 
the role played by the NATO Support and Procurement 
Agency (NSPA), which is NATO’s main agency for logis-
tic support. Its main clients are NATO itself, and also its 
member states and other partners. 

Companies that can obtain the status of “NSPA Suppli-
ers” can participate in NSPA tenders. This is an important 
status to achieve, as it serves as a stamp of highest quality 
in any market, especially for producers of dual-use (civil-
ian and military) goods and sets them apart from compe-
tition, giving them a serious advantage. At a professional 
level we have been involved with the efforts of several Por-
tuguese companies to obtain this status, as they see it as an 
opportunity for significant added value.

With a drive towards industrialisation and internatio- 
nalisation at the level of the defence economy, several new 
opportunities are opening up for Portuguese companies 
that will allow Portugal do generate wealth, increase qua- 
lified labour positions and benefit from continuous tech-
nological development. 

que as empresas nacionais reúnam as condições para serem 
considerados players a nível internacional.

A nível europeu importa referir que desde o “lança-
mento dos dados”, em 2009, têm sido envidados esforços 
consideráveis e concretos em prol de um mercado europeu 
de defesa; evidência disto encontramos na apresentação do 
EDAP (European Defence Action Plan) em 2016, no lan-
çamento de um Fundo Europeu para a Defesa em 2017 ou 
ainda na criação do EDIDP (European Defence Industrial 
Development Programme) que teve especial expressão em 
2019 e neste ano de 2020.

O conceito de autonomia estratégica europeia e a ideia 
de uma “Europa da Defesa” foi o início de um novo im-
pulso para o setor da defesa em toda a Europa e também 
no nosso país. Portugal adotou o pacote de defesa da UE, 
que tem como objetivo abrir os mercados nacionais de de-
fesa e o propósito de criar um campo de jogo nivelado. 
Constatamos que a atual estratégia nacional, criadora de 
cadeias de valor, está alinhada com os objetivos da Agência 
Europeia de Defesa, que também encontra como princi-
pais eixos a investigação, o foco na tecnologia, a coerência, 
e que pretende acima de tudo elevar os padrões de qua-
lidade e reduzir a fragmentação do procurement da defesa 
europeia, situação que nos permitirá crescer neste novo 
mercado europeu.

Para além do mercado europeu, uma oportunidade que 
as empresas nacionais dispõem para crescer e para se in-
ternacionalizar prende-se com a participação nas cadeias 
de fornecimento da NATO. Aqui, queremos destacar a 
NATO Support and Procurement Agency (NSPA), que é 
a principal agência de apoio logístico da NATO e que tem 
como principais clientes a NATO, os Estados-membros 
desta e outros Parceiros.

A NSPA oferece a oportunidade de participação nos 
seus concursos a empresas que obtêm o estatuto de “For-
necedor NSPA”, estatuto que é um importante diferencia-
dor em qualquer mercado e atualmente um selo do mais 
alto padrão de qualidade, particularmente para os produ-
tores de bens de duplo uso (civil e militar), que se podem 
assim distinguir da sua concorrência com uma verdadeira 
vantagem competitiva. A nível profissional temos vindo a 
acompanhar, junto das entidades competentes, o processo 
de obtenção deste estatuto por diversas empresas nacio-
nais, que identificam um conjunto de oportunidades com 
significativo valor acrescentado.

Com o movimento de industrialização e internaciona-
lização ao nível da economia da defesa, abre-se um leque 
de oportunidades para as empresas nacionais, que permi-
tirá a Portugal a criação de riqueza, o aumento de postos 
de trabalho qualificado e um constante desenvolvimento 
tecnológico.
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“Os setores da aeronáutica, espaço e de defesa 
são considerados estratégicos para Portugal, 
apresentando hoje – mesmo com a crise – um  
enorme potencial de crescimento.”

“Aeronautics, space and defence sectors are considered strategic for 
Portugal. Despite the current crisis, they still represent an enormous 
potential for growth."
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O surtO de cOvid-19 afetOu tOdOs Os setO-
res da aed, cOm especial impactO para a in-
dústria aerOnáutica, levandO a cOrtes nas 
encOmendas, prOblemas de abastecimentO, 
tesOuraria Ou paragens na prOduçãO. Já as 
indústrias da defesa e espaçO, maiOritaria-
mente direciOnadas para O setOr públicO, 
ainda nãO enfrentam Os mesmOs impactOs. 
QuandO é expectável Que tal pOssa vir a ve-
rificar-se?

Como referido, a onda de choque causada pela 
Covid-19 afetou todos os setores da AED, tendo 
sido a indústria aeronáutica civil a mais atingida, 
criando uma enorme disrupção em toda a sua 
cadeia de valor. 
A indústria espacial, embora menos exposta do 
que outras indústrias, também foi afetada, com 
o adiamento de lançamentos ou em atrasos na 
cadeia de fornecimento. No entanto, e dada a 
diversidade do setor espacial, o grau de impacto 
variou bastante nos diferentes domínios deste 
setor, apresentando, no seu global, uma maior 
resiliência a esta crise. O desenvolvimento do 
SpacePort dos Açores – uma iniciativa chave 
para a dinamização do tecido industrial nas no-
vas áreas do New Space – é um excelente exem-
plo do dinamismo que atravessa este setor que 
permite perspetivar um futuro de crescimento 
no mesmo.
Naturalmente que, sendo os setores do Espaço 
e da Defesa fortemente vinculados a orçamentos 
institucionais, e agendas públicas mais amplas, 
estes poderão ser impactados no futuro, através 
da mudança das prioridades do governo e suas 
agendas. Por estas razões, a AED decidiu agir 
e avaliar o que pode ser feito para diminuir as 
implicações desta nova crise, através de uma 
estratégia Nacional consolidada não só de miti-
gação ao impacto económico desta crise, como 
também de reforço dos três setores. O nosso ob-
jetivo é o de reforçar o posicionamento das em-
presas para que, no final da crise, estejam mais 
fortes e inovadoras.

the cOvid-19 Outbreak has affected all the 
sectOrs Of aerOnautics, space and defence 
(aed), but especially aerOnautics, leading 
tO cuts in Orders, supply difficulties, trea- 
sury issues and halts in prOductiOn. the 
space and defence industries, On the Other 
hand, that mOstly wOrk fOr the public sec-
tOr, have nOt faced the same impact yet. dO 
yOu believe they will, and if sO, when?

As you say, the shockwave caused by Covid-19 
has affected all sectors of AED, particularly the 
civil aeronautics industry, creating a huge dis-
ruption in the entire value chain. 
Although less exposed than others, the space 
industry has also been hit, with launches be-
ing postponed and delays in the supply chains. 
However, given the variety in the space sector, 
the degree of the impact has varied significantly 
in its different fields and, overall, it has proved 
resilient to this crisis. The development of the 
Azores SpacePort – a key initiative for boosting 
the industrial fabric within the context of the 
new opportunities in New Space – is an ex-
cellent example of the vibrancy of this sector, 
pointing towards future growth. 
Naturally, with the Space and Defence sectors 
strongly linked to institutional budgets and  
wider public policy, these can be impacted in 
the future, should Government change its prio- 
rities. This is why the AED has decided to act 
and evaluate what can be done to lessen the 
implications of this new crisis, through a con-
solidated national strategy that mitigates the 
economic impact of this crisis and strengthens 
all three sectors. Our goal is to strengthen the 
position of the companies so that the end of this 
crisis finds them stronger and more innovative. 

the aed published a dOcument that defends 
a cOnsOlidated natiOnal strategy aimed 
at lessening the ecOnOmic impact Of this 
crisis and strengthening the three sec-

José nEvEs
Presidente do AED Cluster Portugal
President of AED Cluster Portugal

Entrevista
 Interview
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a aed apresentOu um dOcumentO Onde defende uma 
estratégia naciOnal cOnsOlidada de mitigaçãO aO 
impactO ecOnómicO desta crise e refOrçO dOs três 
setOres em QuestãO, prOpOndO um cOnJuntO de me-
didas transetOriais e específicas a cada setOr. Quer, 
pOr favOr, enumerar as medidas mais urgentes?

Todas as medidas são de elevada e importância para se 
assegurar o continuado reconhecimento dos setores da 
Aeronáutica, Espaço e Defesa, como setores estratégicos 
para o País e para o seu desenvolvimento industrial e eco-
nómico.
O esforço na adequação das medidas de mitigação econó-
mico-financeiras atuais, e de ações complementares às já 
lançadas pelo Governo, nomeadamente na disponibiliza-
ção de linhas de crédito com melhores condições, maior 
flexibilidade no pagamento de todas obrigações fiscais e 
segurança social e um acesso mais facilitado às medidas de 
apoio, foi um elemento importante para as empresas. 
Numa outra perspetiva, relembro que nos setores endere-
çados pela AED é necessário um investimento muito ele-
vado para formar um profissional, pelo que a identificação 
de medidas transversais de auxílio à retenção desta mão 
de obra altamente qualificada foi uma das nossas priorida-
des. Por outro lado, e olhando já para o futuro, de forma 
a melhor posicionar os nossos associados em mercados al-
tamente competitivos, é para nós bastante relevante a pro-
moção de medidas de lançamento de projetos de I&D&T 
empresariais, incluindo as vertentes da Inovação Produ-
tiva e Organizacional, permitindo o desenvolvimento de 
novas competências e de produtos inovadores.

O dOcumentO fOi também entregue aO iapmei, aicep e 
Outras entidades públicas. significa istO Que O suces-
sO desta indústria cOnstitui um desígniO naciOnal?

Sem dúvida. Representando já 1,4 % do PIB Nacional, os 
setores da Aeronáutica, Espaço e de Defesa são considera-
dos estratégicos para Portugal, apresentando hoje – mes-
mo com a crise – um enorme potencial de crescimento. 
Relembro que o setor emprega mais de 18 500 colaborado-
res altamente qualificados tendo, cada vez mais, um papel 
fulcral na nossa economia, catalisando o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação em todo o tecido social e econó-
mico.
Esta mensagem é reforçada pela nossa leitura, atenta, do 
Plano de Recuperação Nacional. Neste é clara a relevân-

tOrs at stake, thrOugh a set Of trans-sectOr mea- 
sures fOr each One. what are the mOst pressing meas-
ures?
All the measures are very important to ensure that the 
Aeronautics, Space and Defence sectors continue to be 
recognised as strategic for the country and its industrial 
and economic development. 
The effort made to adapt the current economic and finan-
cial mitigation measures, as well as other actions which 
complement those launched by the Government, namely 
the availability of more favourable credit lines, more flex-
ibility for payment of taxes and social security and easier 
access to support measures, was very important for the 
companies. 
From a different perspective, I would remind people that 
the sectors represented by the AED require a lot of in-
vestment into training human resources, which means 
that one of our priorities was identifying measures to en-
sure that this highly qualified labour was retained. On the 
other hand, and with an eye on the future so as to better 
position our associates in highly competitive markets, we 
find the promotion of measures for launching of corporate 
technological R&D projects, including in the field of Pro-
ductive and Organisational Innovation, highly relevant, 
allowing for the development of new skills and innovative 
products. 

the dOcument was alsO delivered tO iapmei, aicep 
and Other public institutiOns. dOes this mean that 
the success Of this industry is a natiOnal priOrity?

Of course. Aeronautics, space and defence sectors already 
represent 1.4% of GDP and are considered strategic for 
Portugal. Despite the current crisis, they still represent an 
enormous potential for growth. It is worth remembering 
that the sector employs over 18.500 highly qualified peo-
ple and plays an increasingly important role in our econ-
omy, serving as a catalyst for technological development 
and innovation of the entire national social and economic 
fabric.
This message is clearly underlined by our close reading of 
the National Recovery Plan, that shows the relevance gi- 
ven to the national Aeronautics, Space and Defence sectors 
as catalysts for technological added value and generation 
of wealth, namely through its reference to the important 
role played by AED companies in the Digital Technology 
Based Complex Systems and Products Engineering Clus-
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cia dada aos setores nacionais da Aeronáutica, Espaço e 
Defesa, como catalisadores de mais-valia tecnológica e de 
criação de riqueza, nomeadamente pela menção do im-
portante papel a desempenhar pelas empresas da AED, 
no âmbito do Cluster da Engenharia de Produtos e Siste-
mas Complexos com Base nas Tecnologias Digitais, assim 
como no âmbito do Cluster das Indústrias e Economia de 
Defesa, em que somos parte integrante.

QuandO se sugere a aprOvaçãO de um pacOte específi-
cO de fOrmaçãO e QualificaçãO online dOs prOfissiO-
nais dO setOr, Qual é O ObJetivO?

É um facto que formar um profissional do setor aeroespa-
cial requer um maior investimento (de tempo e financeiro) 
do que a maioria dos restantes setores de atividade. E essa 
formação, de forma a manter os standards de qualidade/
compliance necessários para a operação manter os seus ní-
veis de, por exemplo, segurança, tem de ser contínua. Em 
tempo de confinamento e distanciamento social, a forma-
ção online é uma solução que, não substituindo todos os 
processos formativos, deve ser considerada como core para 
manter um processo formativo contínuo. Por outro lado, 
há a necessidade, nomeadamente nas profissões técnicas, 
de termos uma renovação geracional. Será através das pla-
taformas digitais que conseguiremos estimular o interesse 
das novas gerações a prosseguirem a sua formação e car-
reira nestas profissões.

ter, as well as in the Defence Economy Industries Cluster 
to which we belong. 

when yOu suggest apprOving a specific package fOr 
Online training and QualificatiOn Of the sectOr’s 
prOfessiOnals, what are yOu aiming at?

The fact is that training a professional in the aerospace 
sector requires a larger investment (in terms of time and 
money) than in most other sectors. In order to keep up the 
quality/compliance standards necessary for the mainte-
nance of operational levels in terms of safety, for instance, 
that training has to be continuous. During a period of 
confinement and social distancing, online training is a 
solution that should be considered essential to maintain-
ing a continued training process, even though it cannot 
replace all training processes. On the other hand, espe-
cially for technical professions, it is necessary to guarantee 
generational renovation. Digital platforms will help us to 
encourage the younger generations to continue their trai-
ning, thereby boosting their careers in these professions. 

yOu alsO prOpOse the creatiOn Of measures tO sup-
pOrt part-time wOrk in the sectOr, such as creating 
a time bank, fOr example. what is the purpOse Of this?

As explained in the previous proposal, the aerospace sec-
tor depends on the continuous training of its professionals. 

josé neves sucede ao coronel josé cordeiro na presidência em março de 2019.
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In most cases, this continuity requires practical training 
and, especially, continuous exercise of one’s professional 
activity. 
Considering the damages in terms of employment and 
aggregate knowledge with the loss of jobs due to the im-
pact of Covid-19, having a policy for supporting part-time 
work and helping companies to keep jobs, may be benefi-
cial for the State and for companies, even from a financial 
point of view. 

fOr the aerOnautics sectOr yOu prOpOse a detailed 
and integrated actiOn plan between the gOvern-
ment, the cluster, ministries and natiOnal agencies, 
in terms Of ecOnOmic diplOmacy, sO as tO be able tO 
better take advantage Of the OppOrtunities gener-
ated by changes tO the internatiOnal supply chains. 
hOw?

The International Air Transport Association (IATA) pre-
dicted on 14 April that the aviation sector would lose 314 
billion dollars this year in revenue from passengers due to 
the coronavirus outbreak. This is the equivalent to a 55% 
drop in passenger revenue for carriers in 2020, compared 
to 2019. Unfortunately, this drop in revenue is based on 
a 48% decrease in annual traffic in 2020, so the situation 
could actually get worse with a second wave of the pan-
demic. 
To better understand how serious this crisis is for the aero- 
nautics sector it is important to understand that the sup-
ply chain is different from any other. It is large, complex, 
hierarchical and depends on many small suppliers – Tier 3 
and Tier 4. I have lived through several crises – economic 
crashes such as 2008, wars, or even 9/11 – and the impact 
of this pandemic is going to be even more severe and ex-
tensive. Nowadays Airlines have many aircraft and their 
fleets are practically stopped, forcing manufacturers to 
reduce or even stop production, creating a ripple effect all 
along the supply chain. That is, naturally, very concerning 
for the AED and our members. 
On the other hand, and with an eye on the future, we have 
hopes for the relaunching of a larger scale re-industriali-
sation of Europe, aimed at endowing the continent with 
better capabilities in terms of production and making it 
less dependent on foreign markets. Portugal is a very at-
tractive country in the aerospace sector – as can be seen 
from the significant and successive investments carried 

e O Que se pretende, cOm a definiçãO de medidas de 
apOiO aO trabalhO a tempO parcial nO setOr (cOmO 
pOr exemplO, a criaçãO de bancOs de hOras)?

No seguimento da resposta anterior, o setor aeroespacial 
tem como premissa uma contínua formação dos seus pro-
fissionais. E essa continuidade, na maior parte dos casos, 
só é garantida com practical training mas, sobretudo, com a 
continuidade da atividade do profissional.
Com o que se perde ao nível do emprego e do conheci-
mento agregado com a diminuição dos postos de trabalho, 
consequência do impacto da Covid-19, por vezes, ter uma 
política de apoio ao trabalho parcial, ajudando as empresas 
a manter os postos de trabalho, traz maiores benefícios, 
mesmo financeiros, ao Estado e às empresas.

nO setOr aerOnáuticO, prOpõe-se a criaçãO de um pla-
nO de açãO, detalhadO e integradO nO trabalhO de 
diplOmacia ecOnómica entre O gOvernO e O cluster, 
ministériOs e agências naciOnais, para dar respOsta 
às OpOrtunidades geradas pelas alterações às ca-
deias de fOrnecimentO internaciOnais. de Que mOdO?

A International Air Transport Association (IATA) previu 
a 14 de abril que o setor de aviação perderá este ano 314 
mil milhões de dólares em receitas de passageiros em con-
sequência do surto de coronavírus. Esta previsão equivale 
a uma diminuição de 55% das receitas de passageiros das 
transportadoras em 2020, relativamente a 2019. Infeliz-
mente, esta diminuição das receitas baseia-se na previsão 
de uma diminuição de 48% do tráfego anual de 2020, ou 
seja, esta previsão ainda pode vir a agravar-se face a uma 
segunda vaga da pandemia.
Para entendermos melhor a extensão desta crise no se-
tor aeronáutico, é importante perceber que a cadeia de 
fornecimento deste setor é diferente de todas as outras. 
É ampla, complexa, hierárquica, e dependente de muitos 
pequenos fornecedores – designados de Tier 3 e Tier 4.  
Tendo passado por muitas crises – nomeadamente choques 
económicos, por exemplo de 2008, guerras, ou mesmo 
o 11 de setembro de 2001 – o impacto desta pandemia 
será mais severo e extenso. As companhias aéreas têm hoje 
muitas aeronaves e as suas frotas estão praticamente para-
das, forçando os fabricantes a reduzir ou mesmo a parar a 
sua produção, afetando a cadeia de fornecimento em toda 
a sua extensão o que é, naturalmente, motivo de grande 
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preocupação da AED e dos nossos associados.
Por outro lado, e olhando já para o futuro, vimos com 
bons olhos o relançar de uma maior reindustrialização Eu-
ropeia, com o objetivo de tornar a Europa com maiores 
capacidades de produção e menos dependente de mercados 
externos. Sendo Portugal um país muito atrativo no setor 
aeroespacial – como se tem constatado com os significati-
vos, e sucessivos, investimentos realizados em solo Portu-
guês, nos últimos 10 anos – esta é para nós uma oportuni-
dade que estamos a seguir com a maior atenção.
Desta forma este é um momento único –o qual já estamos 
a trabalhar – para uma boa articulação entre os diferentes 
atores Nacionais, de forma a aproveitarmos da melhor for-
ma as oportunidades geradas pelas alterações às cadeias de 
fornecimento internacionais. Esta é uma excelente opor-
tunidade de captação de mais e melhor investimento es-
trangeiro em Portugal que poderá permitir a estruturação 
de uma cadeia de valor completamente Nacional. 
Para este objetivo, não existe um, mas sim vários fatores 
que poderão contribuir para uma melhor captação deste 
investimento, entre eles:
 • O talento demonstrado dos recursos humanos disponí-
veis em Portugal;
 • Capacidade demonstrada pelo IEFP na formação espe-
cializada de recursos humanos para o setor Aeroespacial;
 • Forte aposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
em particular da AICEP mas também do Ministério da 
Economia, na captação de investimento estrangeiro, con-
tando com equipas especializadas no setor;
 • No setor Espacial, sublinha-se a recente criação da 
Agência Espacial Portuguesa, que tem dado um contributo 
muito relevante para a dinamização deste setor em Portu-
gal e que está a captar a atenção de investidores Nacionais 
e Internacionais;
 • Por fim, de referir que a recente aprovação da Lei de Pro-
gramação Militar que permite à indústria de defesa nacional 
ter visibilidade dos investimentos a realizar nos próximos anos, 
tendo tudo para catalisar novos investimentos neste setor.

out on Portuguese soil over the past decade – and so this 
is an opportunity that we intend to keep a close eye on.  
This makes this a unique period – one we are already 
working to make the most of – for improving articulation 
between different national actors to take the best advan-
tage of the opportunities presented by changes in inter-
national supply chains. This is an excellent opportunity 
to attract more and better foreign investment to Portugal 
that can allow us to structure a completely domestic value 
chain. 
There are several factors that can contribute to capturing 
this investment, including: 
• The talent of human resources available in Portugal;
• The IEFP’s proven ability to do specialised training in 
human resources in the Aerospace sector;
• A strong investment by the Ministry for Foreign Affairs, 
especially AICEP, but also by the Ministry for Economy 
in attracting foreign investment, with specialised sector 
teams; 
• In the Space sector we’d point to the recent creation of 
the Portuguese Space Agency, that has been providing a 
very relevant contribution to the dynamization of this sec-
tor in Portugal and is attracting the attention of national 
and international investors;
• Finally, the recent passage of the Military Programme 
Law that gives the national defence industry the opportu-
nity to showcase the investments that will be undertaken 
over the coming years, providing it with everything nec-
essary to attract new investments for the sector. 

what Other measures wOuld yOu pOint tO in this sec-
tOr?

It is important to customise the existing funding tools, tai-
loring them to the real contexts and needs of each sector, 
as has been done in countries that are a reference in these 
sectors. The one size fits all solutions are less and less via-
ble. Portugal should invest in the agility of the Public Ad-
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Que Outras medidas merecem destaQue neste setOr?

À semelhança do que é feito nos países de referência des-
tes setores, é importante que seja feita uma aposta numa 
maior customização e adequação das ferramentas de finan-
ciamento existentes, direcionando-as para os contextos e 
necessidades reais de cada setor. É cada vez menos viável 
ter soluções one fits all. Portugal deverá apostar na agili-
dade da Administração Pública para, num diálogo próxi-
mo e iterativo com todos os atores, ser capaz de conceber 
ferramentas inovadoras e customizadas, nomeadamente a 
criação de um programa específico de Aerospace Supply 
Chain Excellence, como é feito em França, Alemanha ou 
Inglaterra.
A criação de linhas de financiamento de I&D Internacio-
nais específicas, com países considerados como estraté-
gicos, e uma aposta forte na participação portuguesa nos 
vários fóruns de I&D internacionais, como é o caso dos 
Programas CLEANSKY/CLEAN AVIATION, irão posi-
cionar estrategicamente a indústria nacional a contribuir, 
cada vez mais, para os grandes desafios do setor.

Já nO setOr espacial, fOi identificada a necessida-
de de garantir a integridade dO financiamentO na-
ciOnal dOs prOgramas ObrigatóriOs e OpciOnais da 
agência espacial eurOpeia, cOmprOmetidOs na última 
reuniãO dO cOnselhO ministerial de 2019 e a cOnti-
nuaçãO e dinamizaçãO das iniciativas cOmplementa-
res previstas na estratégia espaçO 2030, tais cOmO a 
cOnstruçãO dO spacepOrt dOs açOres. de Que mOdO?

Em momentos de crise, como é naturalmente aconselhá-
vel, as estratégias prévias de investimento e de perceção 
de retorno têm de ser reavaliadas mediante os contextos 
existentes. Com este ponto quisemos reforçar que apesar 
da crise que se instalou, tomando em conta a dinâmica e 
o futuro que se desenha do setor, é mantida a nossa per-
ceção que o investimento no setor Espacial continua a ser 
uma das melhores apostas para o país, em termos de re-
torno tecnológico e financeiro e da capacidade de Portugal 
atuar competitivamente nos mercados internacionais. É, 
portanto, nossa opinião, que é absolutamente necessário 

ministration to be able to draw up innovative and custom-
ised tools, in close dialogue with all stakeholders. Above 
all we need a specific Aerospace Supply Chain Excellence 
programme, such as exist in France, Germany or England. 
The creation of specific international R&D credit lines 
with strategic countries, and a strong investment in Por-
tuguese participation in international R&D forums, such 
as the CLEANSKY/CLEAN AVIATION Programmes, 
will help to strategically position the Portuguese industry 
to be able to increasingly rise up to the major challenges 
of the sector. 

regarding the space sectOr, yOu identified the need 
tO ensure the integrity Of natiOnal funding fOr the 
mandatOry and OptiOnal eurOpean space agency 
prOgramme, tO which the gOvernment cOmmitted it-
self in 2019, and the cOntinuatiOn and prOmOtiOn Of 
the cOmplementary initiatives listed in the 2030 space 
strategy, such as the cOnstructiOn Of a spacepOrt in 
the azOres. why?

At times of crisis previous investment strategies and pre-
dictions of financial return must be re-evaluated accord-
ing to the context. What we mean with this point is to 
underline that despite the current crisis, and taking into 
account the dynamic and future expected for the sector, 
we continue to believe that it is in the country’s best inter-
est to invest in the Space sector, in terms of technological 
and financial return and also in terms of Portugal’s ability 
to continue to be competitive in international markets. It 
is, therefore, our opinion that it is absolutely necessary 
to maintain and even strengthen the investments that are 
planned for this sector, both in terms of cooperation with 
the ESA, flagship proposals such as the construction of the 
SpacePort, or other initiatives. 

what Other measures wOuld yOu like tO pOint Out?

Definitely the manufacture and launching of a constella-
tion of Atlantic microsatellites, currently being developed 
by the Air Centre, an international partnership in which 
Portugal plays a major role, could be a crucial lever for the 
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manter e mesmo reforçar os investimentos previstos neste 
setor, quer seja ao nível da colaboração com a ESA, inicia-
tivas bandeiras como a construção do SpacePort, ou ini-
ciativas adicionais. 

Que Outras medidas merecem destaQue?

Claramente, a iniciativa da fabricação e lançamento da 
constelação de microssatélites Atlântico, a ser desenvolvi-
da no contexto do Air Centre, uma parceria internacional 
na qual Portugal desempenha um papel motor, poderá ser 
uma alavanca crucial para o desenvolvimento de compe-
tências nacionais ao nível da fabricação de sistemas com-
pletos.

e nO setOr da defesa, Quais as medidas Que merecem 
destaQue?

O trabalho do Ministério da Defesa e da idD tem sido de 
extrema importância para uma coordenação muito positiva 
entre a AED e a Defesa, assim como nas orientações polí-
ticas do Governo para a promoção da economia da defesa. 
Neste sector, consideramos que a manutenção dos inves-
timentos previstos na Lei da Programação Militar (LPM), 
em paralelo com uma política focada numa incorporação 
mais significativa de valor acrescentado nacional – garan-
tindo, sempre que possível, a participação de empresas 
portuguesas ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento 
de novos sistemas e equipamentos – são peças vitais para, 
em primeiro lugar, promover o desenvolvimento de novos 

development of national skills in terms of the manufacture 
of complete systems.  
 
hOw abOut in the defence sectOr? what are the main 
measures?

The work already carried out by the Ministry of Defence 
and the idD have been extremely important for a very po- 
sitive coordination between the AED and the Defence and 
has also contributed to the Government’s political guide-
lines for the promotion of the defence economy. 
In this sector we find that the maintenance of the invest-
ments foreseen in the Military Programme Law (LPM), 
along with a policy focused on a more significant incor-
poration of national added value – ensuring, wherever 
possible, that participation of Portuguese companies all 
along the development cycle of new systems and equip-
ment – are key components for, first of all, promoting the 
development of new Portuguese made products and ser-
vices and, secondly, boosting the full potential of a sector 
with very attractive exporting rates. 
The strengthening of Portugal’s participation and invest-
ment in ongoing EDA, PADR, EDIDP and PESCO pro-
grammes is equally important, so as to encourage integra-
tion of Portuguese companies into the international chains 
and networks, as well as the development of military and 
technological capacities that allow them to climb up the 
value chain. In this respect I would like to point out that, 
among the 46 approved Permanent Structured Coopera-
tion (PESCO) projects, Portugal is playing an active role 

 josé neves na assinatura do pacto setorial para a internacionalização e competitividade com o ministro adjunto e da economia, pedro siza vieira.
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produtos e serviços de origem Nacional, e, em segundo, 
alavancar todo o potencial de um setor com elevados índi-
ces de exportação muito atrativos.
Igualmente, será relevante reforçar a participação e inves-
timento Português nos programas em curso da EDA e do 
PADR, EDIDP e PESCO, de forma a catalizar integração 
nacional nas cadeias e redes internacionais e o desenvolvi-
mento de capacidades militares e de tecnologia que permi-
ta a subida nas cadeias de valor. Neste capítulo gostaria de 
destacar que, dos 46 projetos de Cooperação Estruturada 
Permanente (PESCO) aprovados, Portugal participa ativa-
mente em dez (seis da primeira vaga, um da segunda e três 
da terceira), liderando dois projetos em domínios de ine-
gável relevância para a Defesa Nacional, o Maritime Un-
manned Anti-Submarine System (MUSAS) e o EU Cyber 
Academia and InnovationHub. Este facto demonstra todo 
o empenho do setor da Defesa em criar valor, promovendo 
a competitividade e a capacidade de inovação deste tecido 
industrial.
Por fim, sublinho a importância na manutenção do orça-
mento e data de lançamento do Fundo Europeu de Defe-
sa (FED), assim como a assegurar a participação nacional 
futura nos grandes projetos europeus de remodelação das 
forças – por exemplo o Programa FCAS, que já envolve 
França, Alemanha e Espanha – promovendo emprego 
e competitividade das nossas empresas, através de uma 
maior integração Nacional na cadeia de fornecimento Eu-
ropeia.

a nível eurOpeu, a indústria da aerOnáutica, espaçO 
e defesa cOnstitui uma das principais indústrias de 
alta tecnOlOgia nO mercadO glObal, apOiandO mais 
de 865 mil pOstOs de trabalhO diretOs altamente 
QualificadOs. em pOrtugal, é pOssível caraterizar 
esta indústria?

O Cluster representa já hoje cerca de 18 500 posto de tra-
balho, na sua maioria altamente qualificados, com um vo-
lume de faturação na ordem dos 1,7 mil milhões de euros.
O Cluster tem vários tipos de associados, desde grandes 
empresas a PME, universidades a centros de I&D, governo 
local ou outra entidade de serviços, sendo que cobrem um 
enorme espectro de competências, como por exemplo: 
Aircraft Structures; Engine; Cabin Interior and furnishing; Equi-
pment and aircraft electronics; Unmanned Aerial Systems; Avia-
tion; Ground Support Equipment (space); Satellite and Launchers 

in 10 (six in the first wave, one in the second and three in 
the third) and is leading two of unquestionable relevance 
for National Defence, the Maritime Unmanned Anti-Sub-
marine System (MUSAS) and the EU Cyber Academia and 
Innovation Hub. This fact alone is proof of the commit-
ment of the Defence sector in creating value, promoting 
competitiveness and the innovation capacity of this indus-
trial fabric. 
Finally, I’d stress the importance of maintaining both 
the budget and the launch date for the European Defence 
Fund, as well as ensuring national participation in future 
large-scale European projects for the modernisation of 
armed forces – such as the FCAS Programme, that already 
involves France, Germany and Spain – promoting job cre-
ation and the competitiveness of our companies through 
the increased national integration into the European sup-
ply chain.

at a eurOpean level, aerOnautics, space and defence 
is One Of the highest tech industries in the glObal 
market, suppOrting Over 865 thOusand direct and 
high Qualified JObs. hOw wOuld yOu describe this in-
dustry in pOrtugal?

The Cluster currently represents around 18,500 jobs, 
most of which are highly qualified, and brings in around 
1.7 billion euros. 
The Cluster has many different types of members, from 
large to small and medium sized companies, universities 
to R&D centres, local authorities or other service ren-
dering entities and covers a wide range of skills, such 
as: Aircraft Structures; Engine; Cabin Interior and fur-
nishing; Equipment and aircraft electronics; Unmanned 
Aerial Systems; Aviation; Ground Support Equipment 
(space); Satellite and Launchers Onboard Systems; Mis-
sion Control Infrastructures and Software; Space Data 
Applications and Development; Naval Vessels; Cyber De-
fence; C4i; Production Equipment, Tools and Tooling; 
Testing, Certification and Quality Assurance; Packaging, 
Handling and Transportation; Industrial Infrastructures; 
Training Schools and Systems; HR Support.

the aed cluster pOrtugal was created in 2016 as a 
private nOn-prOfit and currently invOlves Over 80 
entities established in pOrtugal. dO yOu expect it tO 
cOntinue tO grOw?
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Onboard Systems; Mission Control Infrastructures and Software; 
Space Data Applications and Development; Naval Vessels; Cyber 
Defence; C4i; Production Equipment, Tools and Tooling; Testing, 
Certification and Quality Assurance; Packaging, Handling and 
Transportation; Industrial Infrastructures; Training Schools and 
Systems; HR Support.

O aed cluster pOrtugal fOi criadO em 2016, cOmO uma 
assOciaçãO privada sem fins lucrativOs e envOlve 
atualmente mais de 80 entidades estabelecidas em 
pOrtugal. tem tendência a aumentar?

Sem dúvida, em todos os semestres a AED tem vindo a 
crescer o que só demonstra que estamos a conseguir levar 
valor até aos nossos associados. O AED DAYS, evento que 
tem temos vindo a organizar regularmente todos os anos 
(já conta com 7 edições), é um bom exemplo disso. Trata- 
-se de um evento que é uma ótima montra internacional 
do que melhor se realiza e desenvolve em Portugal e que 
tem vindo a envolver uma audiência cada vez maior, tanto 
Nacional como Internacional.
O recente anúncio do lançamento do programa ATL-100, 
pelo CEIIA, é mais um excelente exemplo, não só das va-
lências únicas já existentes em Portugal, como do enorme 
potencial de crescimento – incluindo emprego qualifica-
do, exportações, … – existente neste setor, que poderão 
cimentar a posição do país como uma referência nestes 
mercados.

Quase 90% da sua atividade destina-se à expOrtaçãO. 
é pOssível identificar Os principais mercadOs?

A atividade do Cluster espalha-se por todos os continen-
tes, sendo que, com exceção de um ou dois membros com 
grande atuação no Brasil/EUA, a grande pegada nacional 
ainda se encontra na Europa, nos países líderes destes se-
tores, como a França e a Alemanha.

Definitely. The AED has grown in every semester which 
only goes to show that we are managing to add value to 
our associates. The AED DAYS, which we have been hold-
ing regularly every year (seven editions so far) are a good 
example. This event is a great international showcase for 
the best that is made and developed in Portugal and has 
been reaching a larger audience every year, both domestic 
and international. 
The recent announcement of the launching of the ATL-
100 programme by CEIIA is another excellent example 
not only of the unique services that already exist in Portu-
gal but also of the enormous potential for growth – includ-
ing qualified jobs, exports,… – that exists in this sector 
and that can strengthen our position as a reference in these 
markets.  

almOst 90% Of yOur activity is fOr expOrts. what are 
yOur main markets?

The cluster’s activity is spread over all continents and with 
the exception of one or two members that work a lot in 
Brazil and the USA, the sector’s biggest footprint is still to 
be found in Europe and in the sector’s leading countries, 
France and Germany. 

accOrding tO the stOckhOlm internatiOnal peace 
research institute – sipri, glObal military spending 
had its biggest increase in a decade, especially in the 
five biggest budgets in 2019: usa, china, india, russia 
and saudi arabia. what is the pOrtuguese cluster’s 
pOsitiOn regarding these five markets in terms Of ex-
pOrts and partnerships?

These countries are all very difficult to break into, which 
is why we have been holding continuous dialogue to iden-
tify opportunities, in close cooperation with the idD, 
since the Government’s seal is crucial in these situations. 
Although there is not yet a general presence, we do have 
several cases of success! 
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segundO O stOckhOlm internatiOnal peace research 
institute – sipri, Os gastOs militares glObais regista-
ram O maiOr aumentO anual numa década, cOm espe-
cial destaQue para Os cincO maiOres OrçamentOs em 
2019: eua, china, índia, rússia e arábia saudita. cOmO 
se pOsiciOna O cluster pOrtuguês face a estes cincO 
mercadOs de expOrtaçãO e parcerias?

São todos países difíceis de entrar, para os quais tem vindo 
a ser desenvolvido um diálogo contínuo e de identifica-
ção de oportunidades, em estreita colaboração com a idD, 
pois o selo governamental é absolutamente crítico para 
estas oportunidades. Não havendo ainda uma presença ge-
neralizada, existem diversos casos de sucesso!

Quais Os aspetOs diferenciadOres dO cluster pOrtu-
guês relativamente a OutrOs cOncOrrentes a nível 
mundial?

O principal é sem dúvida a qualidade técnica excecional 
dos nossos recursos em diversas frentes, nomeadamente 
no Digital. Todas as questões relacionadas com a seguran-
ça do país, a cultura de abertura e flexibilidade das pessoas 
e a sua capacidade de pensar fora da caixa e abraçar novos 
desafios, assim como a sua competitividade de custo, serão 
outras dimensões que consolidam a nossa oferta de valor. 
Dentro do vasto leque de capacidades Nacionais destacam- 
-se 5:
  1. Aeroestruturas aeroespaciais;
  2. Ferramental;
  3. Sistemas para a Aeronáutica, Espaço e Defesa;
  4. Maintenance, Repair, and Operating Supplies (MRO);
  5. Interiores de cabina.
Por outro lado, a imagem de Portugal no exterior é de um 
país que tem investido fortemente na qualificação dos seus 
recursos humanos, e de que possui empresas e institutos 
com capacidade de competir ao mais alto nível, através do 
desenvolvimento de produtos inovadores com a mais ele-
vada qualidade exigida nestes setores. Sublinhe-se que a 
presença contínua de Portugal em eventos e missões in-
ternacionais, dinamizada pela AED e suas congéneres nos 
últimos anos, tem contribuído inegavelmente para a cria-
ção de uma imagem consistente do setor AED nacional em 
todo o mundo.

what attributes dOes the pOrtuguese cluster have 
that make it stand apart frOm wOrld cOmpetitOrs? 

The main thing is definitely the exceptional technical 
quality of our resources on several fronts, namely Digital. 
All issues related to national safety, the people’s culture of 
openness and flexibility and their ability to think outside 
the box and take on new challenges, as well as their cost 
competitiveness are other factors that add value. 
Within the wide range of Portuguese skills, I’d underline 5: 
 1. Aerospace aerostructures;
 2. Tooling;
 3. Aeronautics, Space and Defence systems;
 4. Maintenance, Repair, and Operating Supplies (MRO);
 5. Cabin interiors.
On the other hand, Portugal’s image abroad is that of a 
country that has invested heavily in the qualification of its 
human resources and has companies and institutes capa-
ble of competing at the highest level, through the deve- 
lopment of innovative products of the highest quality de-
manded in these sectors. Portugal’s consistent presence in 
international missions and events, promoted by the AED 
and its counterparts over the past years, has contributed 
to creating a solid image for the Portuguese AED sector 
all over the world. 

which prOJects are wOrth highlighting?

I would like to stress that it is with great pleasure that I 
see that our members have been cooperating more closely 
than ever, at the same time as they have been investing in 
projects related to the environmental stability of the sec-
tor and its digitalisation. 
Examples include the PASSARO project – designing new 
cockpit concepts and aeronautical structures for Airbus 
aircraft – or the more than a decade old cooperation in 
R&D projects with Embraer. These are examples of Por-
tugal’s investment in increasing the added value of the 
sector’s products and services. In this regard I’d point out 
that the AED sponsors two National Mobilisation Pro-
grammes (ANI) related to Urban Air Mobility: FLY.ME, 
which aims to develop an autonomous air vehicle to meet 
the emerging challenges of urban and suburban mobility; 
and VIRIATO which aims to develop and test a suborbi-
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Quais Os prOJetOs Que merecem destaQue?

Gostaria de sublinhar que é com enorme prazer que cons-
tato que os nossos associados têm colaborado cada vez 
mais, ao mesmo tempo que têm investido em projetos re-
lacionados com a sustentabilidade ambiental do setor e a 
sua digitalização. 
Alguns exemplos incluem o projeto PASSARO – endere-
çando novos conceitos de cockpit e de estruturas aeronáu-
ticas para aeronaves da Airbus – ou os mais de 10 anos de 
colaboração em projetos de I&D com a Embraer, são um 
exemplo da aposta nacional em aumentar o valor acres-
centado dos produtos e serviços nestes setores. Neste 
âmbito, destaca-se que a AED apadrinha dois Programas 
Mobilizadores Nacionais (ANI), na vertente de Urban Air 
Mobility: o FLY.ME onde se propõe uma solução de veí-
culo autónomo aéreo endereçada ao tema emergente da 
mobilidade aérea urbana e suburbana; e o VIRIATO que 
pretende desenvolver e demonstrar um veículo lançador 
suborbital que servirá como plataforma de teste e valida-
ção de diversos componentes e sistemas para um futuro 
microlançador português. Estes últimos investimentos, na 
ordem dos 25M Euros, são apenas alguns exemplos que 
permitem fortalecer toda a cadeia de valor Nacional, co-
locando Portugal na linha da frente de desenvolvimento 
tecnológico à escala global.
Esta aposta reforça, por um lado, a necessidade de uma 
maior articulação entre os diferentes atores – indústrias, 
sistema científico e tecnológico, o governo, agências na-
cionais e investidores – para o qual o Cluster tem vindo 
a trabalhar, e, por outro, sublinha a importância de um 
maior apoio à instigação tecnológica e ao desenvolvimen-
to de novos produtos, por forma a criar as condições de 
apoio às empresas na adaptação aos constrangimentos da 
Covid-19, e pós-Covid-19, e na captação de novas oportu-
nidades de elevado valor acrescentado.
Em nossa opinião, este apoio deve focar o desenvolvimen-
to e a promoção da transferência de tecnologia, e inovação 
industrial, e ser orientado à subida na cadeia de valor, com 
uma consequente melhoria da competitividade da base in-
dustrial nacional.

tal launch vehicle that can also serve as a validation and 
testing platform for several components and systems that 
could make up a future Portuguese micro-launcher. The 
latter investments, of around 25 million euros, are just 
a few examples that allow for the strengthening of the 
whole national value chain, placing Portugal in the front 
row of global technological development.  
On one hand this investment only strengthens the need for 
greater articulation between different actors – industries, 
scientific and technological systems, the government, na-
tional agencies and investors – for whom the Cluster has 
been working and, on the other, it underscores the impor-
tance of greater support for encouraging the development 
of technology and new products, to set the foundations 
for helping companies to adapt to the constraints of Covid 
and post-Covid and attract new high added value oppor-
tunities. 
In our opinion, this support should focus on the develop-
ment and promotion of technology transfer and industrial 
innovation and should be geared towards rising in the va-
lue chain, leading to improvement in the competitiveness 
of Portugal’s industrial base.
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Mercado–Alvo
Target Market

Argélia, Egito e Marrocos
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Marrocos, Argélia e Egito são os três países com 
quem Portugal tem das relações comerciais mais 
antigas e os quais continuam a poder interessar 
às PME nacionais nos mais variados setores.

Com cerca de 36,5 milhões de habitantes 
(62,5% corresponde a população urbana), Mar-
rocos carateriza-se por ser um país estável polí-
tica, social e economicamente, relativamente a 
outros países de África. Para tal, contaram as vá-
rias reformas implementadas nos últimos anos; a 
abertura gradual ao exterior; o investimento em 
infraestruturas, assim como a aposta em setores 
da energia, agricultura, indústria e turismo, to-
dos vitais para a modernização do país.

O produto interno bruto (PIB) cresceu 2,2%, 
em 2019, prevendo-se, no entanto, que 2020 
seja de queda (-3,7%, de acordo com a fonte: 
IMF, World Economic Outlook Database), em 
virtude dos efeitos provocados pela pandemia 
Covid-19. Acresce ainda a conjuntura económi-
ca internacional, sobretudo da União Europeia, 
principal parceiro de comércio, investimento e 
turismo.

Morocco, Algeria and Egypt are three of Portu-
gal’s oldest trading partners and continue to be 
of interest to small and medium sized compa-
nies in many different sectors. 

With over 36.5 million inhabitants (62.5% 
of whom in urban areas), Morocco is political-
ly, socially and economically stable in relation 
to other African countries. In this regard it has 
benefited from the many reforms that have been 
implemented over the past years; gradual ope- 
ning to the outside; investment in infrastruc-
ture as well as investments in energy, agricul-
ture, industry and tourism, all of which are vi-
tal for the modernisation of the country. 

Gross domestic product (GDP) grew by 
2.2% in 2019, although it is expected to con-
tract in 2020 (-3.7% according to the IMF 
World Economic Outlook Database) because 
of the Covid-19 pandemic and the international 
economic scene, namely that of the European 
Union, its main trade, investment and tourism 
partner.  

Morocco imports from Portugal amounted 

Um dos eixos fortes de África
Africa’s strong axis
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Marrocos importou de Portugal cerca de 1,2 
mil milhões de dólares, em 2019, um cresci-
mento de 5,2% em relação ao ano anterior. Os 
combustíveis e óleos minerais lideram o ranking 
das importações, seguindo-se os veículos, apa-
relhos e instrumentos mecânicos, dos veículos 
automóveis e outros veículos terrestres, das má-
quinas, aparelhos e materiais elétricos e plásti-
cos e suas obras.

Quanto à Argélia, no contexto africano, esta 
é a 4.ª maior economia, depois da Nigéria, Egito 
e África do Sul. Com 40,4 milhões de habitan-
tes (70% urbana e 30% rural), a Argélia tem no 
setor de energia de combustíveis fósseis a sua 
coluna dorsal, representando cerca de 60% das 
receitas, 30% do produto interno bruto e mais 
de 95% das receitas de exportação. 

A economia da Argélia teve um crescimento 
real de 1,4% em 2018, contra 0,7%, em 2018, 
esperando-se uma queda ainda mais acentuada 
neste ano de 2020, conforme demonstram os 
dados da Deloitte. 

No ano passado, este país era o 26.º cliente 
e fornecedor de Portugal, enquanto Portugal se 
situava na 9.ª posição enquanto cliente e na 25.ª 
posição enquanto fornecedor. Em 2018, segun-
do dados do INE, havia 376 empresas portugue-
sas a exportar para a Argélia, menos 36 do que 

to around 1.2 billion dollars in 2019, a 5.2% 
increase in relation to the year before. Fuel and 
mineral oils led the ranking of imports, fol-
lowed by vehicles, mechanical instruments and 
devices, automobiles and other land vehicles, 
electrical machines, materials and devices and 
plastics and articles thereof. 

As for Algeria, it is the fourth largest econ-
omy in Africa, following Nigeria, Egypt and 
South Africa. With 40.4 million inhabitants 
(70% urban and 30% rural), the backbone of 
Algeria’s economy is the energy and fossil fuels 
sector, which represents around 60% of reve-
nue, 30% of the GDP and over 95% of exports 
revenue. 

Algeria’s economy had a real growth of 1.4% 
in 2018, but only 0.7% in 2019 with 2020 ex-
pected to yield an even steeper decrease, ac-
cording to data by Deloitte.  

Last year Algeria was Portugal’s 26th client 
and supplier, whereas Portugal ranked 9th as 
client and 25th as supplier. In 2018, according 
to information from the statistics bureau, there 
were 376 companies exporting to Algeria, a 
drop of 36 in relation to the previous year. Me-
chanical machines and devices, nuclear reactors 
and boilers are the products that Portugal most 
sells to Algeria. 

argel, argélia
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um ano antes. Máquinas, aparelhos mecânicos, 
reatores nucleares, caldeiras lideram os produ-
tos mais vendidos por Portugal à Argélia. 

Já o Egito é um país de rendimento médio, 
com recursos naturais abundantes, de onde se 
destaca o petróleo e o gás natural (responsáveis 
por 40,6% das exportações em 2019). A explo-
ração do campo de gás natural de Zohr, a maior 
jazida do Mediterrâneo, e que representa 1/3 
da produção, veio afirmar o Egito como um dos 
principais exportadores no mundo. Foi também 
o 9.º produtor mundial de fosfatos em 2019.

O Canal do Suez, o principal eixo de pas-
sagem dos fluxos de comércio entre a Europa, 
a bacia do Mediterrâneo e o sudoeste asiático, 
muito importante para o desenvolvimento do 
Egito, registou entre 2018 e 2019 uma receita 
recorde de 6,3 mil milhões de dólares.

Suportado pelo investimento e pela expor-
tação de bens e serviços e ainda pelo bom de-
sempenho dos setores da energia, construção 
e turismo, a economia do Egito registou entre 
2018 e 2019 um crescimento do PIB de 5,6%, 
o melhor resultado dos últimos anos. Segundo 
o EIU, a pandemia do coronavírus terá um for-
te impacto nos fluxos comerciais, no turismo 
e na procura interna. Ainda assim, entre 2019 
e 2021, a economia deverá crescer a 1,95% e 
2,83%, respetivamente. 

As for Egypt, it is an average income country 
with abundant natural resources, among which 
oil and natural gas stand out, being responsible 
for 40.6% of exports in 2019. The Zohr natu-
ral gas field – the largest in the Mediterranean 
region, representing 1/3 of production – made 
Egypt one of the largest exporters in the world. 
It was also the 9th largest phosphate producer in 
the world in 2019. 

The Suez Canal, the main passageway for 
trade routs between Europe, the Mediterranean 
basin and Southwest Asia, and which has been 
very important for Egyptian development, saw 
a record revenue of 6.3 billion dollars between 
2018 and 2019.

Due to investment and exports of goods and 
services, as well as the good performance of the 
energy, construction and tourism sectors, the 
Egyptian economy witnessed GDP growth of 
5.6% between 2018 and 2019, the best result of 
the past years. According to the EIU, the coro-
navirus pandemic will deal a heavy blow to trade 
routes, tourism and internal demand. Nonethe-
less, the economy is expected to grow by 1.95% 
and 2.83%, respectively, in 2020 and 2021.
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madrid,  espanha

WWW.AEPORTUGAL.PT

GARANTA A CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM DO SEU PRODUTO,

AUMENTE AS SUAS EXPORTAÇÕES

O Certi�cado de Origem permite aos exportadores nacionais atestar 
a origem dos seus produtos. É um documento fornecido pelo expor-
tador e utilizado pelo importador, para comprovação da origem da 
mercadoria. 
O prazo de emissão do Certi�cado de Origem é, em condições 
normais, de 24 horas. 
Os certi�cados de origem têm um custo variável em função do valor 
da mercadoria.

Como pedir o certificado?
O pedido de emissão do Certi�cado de Origem é feito online 
(www.aeportugal.pt), sendo necessário:
– Preencher o formulário de pedido de emissão do Certi�cado de 
Origem;
– Submeter o formulário e respetivos anexos de acordo com as 
instruções de preenchimento contidas no próprio formulário.

Receber o certificado

Presencialmente:
Levantamento presencial nas nossas instalações (AEP –  Av. Dr. 
António Macedo, 196, Leça da Palmeira) tendo para o efeito de 

entregar os seguintes elementos:
– Pedido de Emissão devidamente carimbado e assinado em original, 
que deverá imprimir após a submissão com sucesso;
– Cópia legível da fatura com carimbo e assinatura em original.
No caso dos certi�cados de origem levantados presencialmente, o 
serviço será pago no ato de entrega.

Ou envio por correio:
Envio por email do Pedido de Emissão devidamente carimbado e 
assinado que deverá imprimir após a submissão com sucesso e cópia 
legível da factura com carimbo e assinatura em original.
Posterior envio por correio dos documentos  carimbados e assinados 
em original. 

DESCONTOESPECIAL PARAASSOCIADOS

certi�cados.origem@aeportugal.pt Tel: +351 229981798

CERTIFICADOS DE ORIGEM COM A AEP SÃO SIMPLES E RÁPIDOS!
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Relações bilaterais entre Argélia e Portugal entre 2017 e 2019 
Principais famílias de produtos (em milhares de euros)

Argélia (importações  
de Portugal, k€)

Quota de Portugal  
na Argélia (%)

Quota da Argélia nas  
exportações de Portugal (%)

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos; suas partes

66 971 – – 0,94% – – 1,93% – –

Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas 
celulósicas;

56 023 – – 8,75% – – 3,04% – –

Tabacos e seus sucedâneos manufaturados 37 141 – – 14,38% – – 6,72% – –

Ferro e aço 35 730 – – 1,67% – – 2,63% – –

Artigos de ferro e aço 30 667 – – 1,19% – – 2,01% – –

Plástico e suas obras 28 580 – – 1,58% – – 0,98% – –

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas 
partes

25 586 – – 0,73% – – 0,52% – –

Produtos de cerâmica 10 210 – – 4,01% – – 1,43% – –

Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, 
almofadas e semelhantes

8 231 – – 2,18% – – 0,42% – –

Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento 7 468 – – 4,95% – – 2,71% – –

Vidro e suas obras 5 917 – – 2,79% – – 1,05% – –

Alumínio e suas obras 5 011 – – 1,16% – – 0,76% – –

Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica 
ou de matérias semelhantes

4 641 – – 3,03% – – 0,91% – –

Madeira e suas obras; carvão de madeira 4 109 – – 1,08% – – 0,67% – –

Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, 
comestíveis

3 491 – – 0,88% – – 1,18% – –

Tecidos especiais; tecidos tufados; rendas; 
tapeçarias; passamanarias; bordados

2 939 – – 17,35% – – 2,82% – –

Borracha e suas obras 2 743 – – 0,63% – – 0,22% – –

Artefactos diversos de metais comuns 
2 572 – – 1,38% – – 0,75% – –

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 
veículos terrestres, suas partes e acessórios

2 472 – – 0,08% – – 0,04% – –

Todos os produtos 358 317 – – 0,88% – – 0,65% – –

Fonte: Gráficos – IMF, World Economic Outlook Database, October 2019; Tabela – ITC e cálculos Deloitte. 
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Fonte: Gráficos – IMF, World Economic Outlook Database, October 2019; Tabela – ITC e cálculos Deloitte. 

Relações bilaterais entre Egito e Portugal entre 2017 e 2019 
Principais famílias de produtos (em milhares de euros)

Egito (importações  
de Portugal, k€)

Quota de Portugal  
no Egito (%)

Quota do Egito nas  
exportações de Portugal (%)

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos 
da sua destilação

4 340 20 422 127 208 0,04% 0,17% 1,29% 0,11% 0,47% 3,49%

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de 
papel ou de cartão

53 816 78 306 83 241 5,25% 6,58% 6,82% 2,92% 3,70% 4,21%

Substâncias químicas orgânicas 13 150 15 323 77 209 1,04% 1,03% 4,25% 2,07% 1,85% 7,68%

Vestuário e seus acessórios, de malha 232 3 851 10 061 0,32% 3,35% 5,34% 0,01% 0,16% 0,47%

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos; suas partes

4 022 3 768 7 135 0,08% 0,07% 0,12% 0,12% 0,10% 0,20%

Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento 6 227 5 561 6 221 3,51% 2,48% 3,12% 2,26% 1,78% 1,98%

Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas 
celulósicas;

5 161 4 306 6 102 2,46% 1,74% 2,68% 0,80% 0,61% 0,97%

Plástico e suas obras 2 045 2 829 4 772 0,07% 0,09% 0,14% 0,07% 0,09% 0,16%

Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos e suas 
partes 

960 1 318 4 568 0,02% 0,02% 0,07% 0,02% 0,03% 0,10%

Artefactos de ferro ou aço 4 264 2 098 3 275 0,18% 0,07% 0,14% 0,28% 0,12% 0,20%

Produtos farmacêuticos 1 388 3 466 2 678 0,07% 0,18% 0,12% 0,14% 0,36% 0,26%

Vestuário e seus acessórios, exceto de malha 2 229 2 935 1 729 0,76% 0,79% 0,59% 0,22% 0,28% 0,17%

Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica 
ou de matérias semelhantes

536 2 780 1 690 0,76% 3,79% 2,01% 0,10% 0,50% 0,33%

Vidro e suas obras 1 494 1 089 1 654 1,10% 0,59% 0,87% 0,27% 0,17% 0,30%

Produtos de cerâmica 813 1 297 1 602 0,54% 0,70% 0,96% 0,11% 0,16% 0,23%

Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus 
derivados; pigmentos e outras matérias corantes 

44 409 1 334 0,01% 0,08% 0,24% 0,02% 0,19% 0,71%

Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, 
almofadas e semelhantes

4 051 364 1 114 1,59% 0,14% 0,37% 0,21% 0,02% 0,06%

Matérias albuminóides; produtos à base de 
amidos ou de féculas, modificados; colas, 
enzimas

183 267 1 011 0,18% 0,25% 0,77% 0,21% 0,28% 1,11%

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 
veículos terrestres, suas partes e acessórios

67 677 891 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% 0,01% 0,01%

Todos os produtos 114 279 160 950 352 116 0,19% 0,23% 0,50% 0,21% 0,26% 0,59%
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Fonte: Gráficos – IMF, World Economic Outlook Database, October 2019; Tabela – ITC e cálculos Deloitte. 

Relações bilaterais entre Marrocos e Portugal entre 2017 e 2019 
Principais famílias de produtos (em milhares de euros)

Marrocos (importações  
de Portugal, k€)

Quota de Portugal  
em Marrocos (%)

Quota de Marrocos nas  
exportações de Portugal (%)

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos 
da sua destilação

254 956 144 062 181 777 4,02% 1,94% 2,56% 6,47% 3,33% 4,99%

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 
veículos terrestres, suas partes e acessórios

165 863 156 062 157 234 4,08% 3,59% 3,44% 2,70% 1,83% 1,75%

Ferro e aço 173 203 121 364 145 193 15,50% 10,90% 10,71% 12,77% 7,72% 10,80%

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas 
partes

99 871 98 885 104 450 2,45% 2,38% 2,37% 2,02% 1,92% 2,20%

Peças de tecidos de malha 53 866 72 207 72 340 13,62% 15,17% 13,55% 36,34% 50,90% 53,98%

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos; suas partes

40 343 50 039 61 924 0,96% 1,13% 1,22% 1,16% 1,30% 1,71%

Plástico e suas obras 48 172 49 751 56 266 2,90% 2,78% 2,85% 1,64% 1,52% 1,91%

Fibras descontínuas artificiais 29 233 30 908 46 625 4,50% 4,54% 6,50% 11,61% 10,57% 16,86%

Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas 
celulósicas

29 806 41 432 43 637 4,98% 6,30% 6,56% 1,62% 1,96% 2,21%

Madeira e suas obras; carvão de madeira 32 493 33 787 32 535 7,81% 7,52% 6,99% 5,29% 4,82% 4,61%

Frutas frescas e frutas de casca rija; cascas de 
citrinos e de melões

20 424 23 210 31 151 10,76% 8,65% 10,39% 3,21% 3,18% 4,16%

Vestuário e seus acessórios, de malha 17 652 20 868 28 124 10,08% 11,52% 13,44% 0,82% 0,87% 1,30%

Obras de couro; artigos de correeiro ou de 
seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefactos 
semelhantes 

22 048 22 984 26 214 20,49% 14,55% 17,49% 14,15% 13,67% 13,17%

Algodão 23 230 21 347 25 987 4,94% 4,98% 6,00% 13,08% 11,77% 16,82%

Artefactos de ferro ou aço 24 468 24 608 23 865 3,23% 3,50% 2,89% 1,60% 1,42% 1,48%

Borracha e suas obras 25 282 24 034 20 897 5,14% 4,54% 4,07% 2,05% 1,80% 1,70%

Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, 
almofadas e semelhantes

9 966 11 348 12 026 2,32% 2,59% 2,47% 0,51% 0,54% 0,60%

Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos; fios 
especiais, cordéis, cordas e cabos; artigos de 
cordoaria

4 299 9 989 11 072 2,81% 6,31% 7,18% 1,67% 3,90% 4,26%

Vestuário e seus acessórios, exceto de malha 6 064 7 624 10 313 2,77% 3,49% 4,33% 0,61% 0,72% 1,04%

Todos os produtos 1 229 864 1 123 053 1 259 781 3,08% 2,59% 2,76% 2,24% 1,79% 2,10%
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O continente africano, onde se situa Marrocos, Argélia e 
Egito – os mercados em destaque nesta edição da revista 
BOW –, assim como muitos outros igualmente importan-
tes, apresenta oportunidades notórias de negócio para as 
empresas portuguesas. 

Sendo gestor dos mercados africanos desde 2017 na 
AEP, já tive a oportunidade, juntamente com a participa-
ção de um vasto leque de empresas do nosso tecido empre-
sarial, de coordenar a participação nacional de inúmeras 
missões e certames, nas mais diversas regiões deste con-
tinente que tantas oportunidades aflora, mas que também 
testa as capacidades e “fibra” dos empresários. 

No norte de África, temos realizado, regularmente, di-
versas ações de apoio à internacionalização. No último ano, 
marcámos presença com uma dezena de empresas na feira 
BATIMATEC, em Argel, capital da Argélia. Trata-se do 
maior certame destinado ao setor da construção, infraes-
truturas e obras públicas, sendo também um mercado mui-
to presente no radar de internacionalização das empresas. 

A grande maioria dos expositores já exportam para este 
mercado há vários anos, tendo já acumulado uma vasta ex-
periência e ganho uma série de projetos que lhes permite 
continuar a apostar num dos mais importantes mercados 
do Magreb. Mas não é apenas no setor da construção que 
este país atrai os nossos empresários. Temos acompanha-
do empresas dos mais diversos ramos, desde o alimentar, 
equipamentos de segurança no trabalho, passando pelo se-
tor energético, onde existem claras oportunidades. 

Em Marrocos, temos reforçado as relações económi-
cas com um mercado que já conta com mais de 13.000 
exportadores nacionais e onde Portugal está entre os 10 
principais fornecedores. Temos abordado este mercado 
desde 1996, somando até hoje 10 missões empresarias e a 
organização do pavilhão nacional, em determinados anos, 

The three markets we focus on in this issue of BOW mag-
azine – Morocco, Algeria and Egypt – are located in  
Africa, a continent full of important markets and business 
opportunities for Portuguese companies. 

As market manager for Africa since 2017 at AEP, I have 
had the opportunity, along with a wide variety of compa-
nies in our business fabric, to coordinate national delega-
tions to a number of missions and fairs in several regions 
of this continent which presents companies with so many 
opportunities but also tests the abilities and the “fibre” of 
businessmen. 

In North Africa we have held regular internationalisa-
tion support activities. Over the past year we participated 
in the BATIMATEC, in Algiers, capital of Algeria, with 
ten companies. This is the largest construction, infra-
structures and public works fair but is also a very impor-
tant market on corporate internationalisation radars. 

Most exhibitors had already been exporting to this 
market for several years, have accumulated vast experi-
ence and won a series of projects that enable them to keep 
on investing in one of the most important markets of the 
Maghreb. But it is not only the construction sector that 
attracts our businessmen. We have also aided companies 
from many different fields, such as the food, work safety 
equipment and energy sectors, that are full of clear op-
portunities. 

In Morocco we have strengthened our economic re-
lations with a market that already imports from over 
13.000 Portuguese companies, with Portugal among its 
top 10 suppliers. We have been approaching this market 
since 1996 and have already led 10 trade missions and 
coordinated the Portuguese pavilion in certain years in 
the MEDICAL EXPO and the construction sector’s SIB 
fair. Just last year we returned to Casablanca, where we 

Tiago Pereira
Gestor de Mercado
Market Manager

Testemunho/Gestor de mercado
Experiencies/Market Manager
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na feira MEDICAL EXPO e na SIB, destinada ao setor da 
construção. Ainda no ano passado, regressámos a Casa-
blanca, possibilitando reuniões com importadores do se-
tor das TIC, têxtil lar, hospitalar, alimentar e construção. 
Além da proximidade geográfica, a dinâmica empresarial 
e a situação política pacífica tornam este mercado um des-
tino de excelência para o tecido empresarial nacional. 

Nas economias lusófonas, orgulhamo-nos de manter 
uma presença assídua em Angola, onde todos os anos, 
desde 2002, coordenamos o pavilhão nacional na FILDA 
(Feira internacional de Luanda). Neste evento, empresas 
já experientes neste mercado e outras numa fase de pros-
peção testam as suas soluções naquele que é considerado o 
maior certame internacional nesta economia. 

Em Moçambique, também realizámos certames no 
passado, mas acreditamos mais nos resultados das missões 
empresariais que temos levado a cabo não só em Maputo, 
como nas várias províncias, o que permite aos empresários 
um conjunto mais abrangente de contactos com potenciais 
importadores. Também em Cabo Verde e São Tomé, te-
mos optado por este modelo de apoio à internacionaliza-
ção.   

Mas não nos ficamos apenas por mercados de proximi-
dade e relacionamento histórico. A área internacional tem 
permitido a abertura de economias onde as exportações 
nacionais ainda têm uma ampla margem de crescimen-
to. Veja-se o exemplo da região da África Oeste, como 
o Gana, Camarões, Costa do Marfim e Senegal, onde, 
anualmente, realizamos várias ações junto das empresas 
locais e os empresários que acompanhamos nestas ini-
ciativas. É notório o aumento da incidência de empresas 
portuguesas nestas geografias, que não só exportam como 
também investem diretamente na criação de fábricas, ar-
mazéns e recursos humanos locais.   

Para concluir fazemos uma passagem pela África Aus-
tral. Voltámos, em 2018, à África do Sul com empresas 
do setor alimentar, equipamentos industriais e construção 
para a realização de reuniões, tanto em Joanesburgo como 
na Cidade do Cabo. Este é um país que continua a ser um 
motor económico e um dos mercados com melhores in-
fraestruturas deste continente. 

Em mais uma iniciativa entre a AEP e o Namibian In-
vestement Center também, em 2018, abraçámos a vonta-
de do tecido empresarial e, numa semana, coordenámos 
reuniões com importadores e entidade públicas, tanto de 
Windhoek como de Walvis Bay. Este país apesar de ter 
uma população reduzida (2,5 milhões de habitantes) é um 
país que apresenta condições perfeitas como hub de negó-
cios na região, revelando, também, imensas oportunida-
des no setor turístico, Tic ś e na economia do mar. 

Este é um track record que, na AEP, nos enche de orgu-
lho e nos motiva para continuarmos a acompanhar todas as 
empresas que queiram investir nestes mercados. 

facilitated meetings with importers from the ITC, home 
textiles, hospital, food and construction sectors. Besides 
the geographical proximity, the business dynamic and the 
peaceful political situation make this market an excellent 
destination for the Portuguese business fabric. 

As for Portuguese markets we are proud to have a 
continuous presence in Angola, where we have coordina- 
ted the national pavilion at the Luanda International Fair 
(FILDA) every year since 2002. This is an event where 
experienced companies that are already present, and oth-
ers in the prospection phase, test their solutions in what 
is considered the largest international fair in the country. 

In Mozambique we have also held fairs in the past, but 
we place our trust more in the results of the trade mis-
sions we have led not only to Maputo but to several other 
provinces, allowing businessmen to gather a wider range 
of contacts for potential importers. This is also the model 
we have adopted in Cape Verde and São Tomé for interna-
tionalisation support. 

But we don’t stop at geographically or culturally pro- 
ximate markets. The international desk has helped us 
break into economies where Portuguese exports have 
plenty of room to grow. An example is the region of West 
Africa, with countries such as Ghana, Cameroon, Ivory 
Coast and Senegal, where we promote several interactions 
every year between local companies and the businessmen 
we bring with us. The growing presence of Portuguese 
companies in these latitudes, where they export and invest 
directly in the creation of factories, warehouses and local-
ly sourced human resources is clear to see.  

We conclude with a visit to Southern Africa. In 2018 
we returned to South Africa with companies from the 
food, industrial equipment and construction sectors for 
a series of meetings, both in Johannesburg and in Cape 
Town. This country continues to be an economic engine 
and one of the markets with the best infrastructures on 
the continent. 

Another initiative in 2018, a partnership between the 
AEP and the Namibian Investment Center, saw us organ-
ise meetings between importers and public entities in both 
Windhoek and Walvis Bay, at the request of the business 
fabric. Besides having a small population (2.5 million) Na-
mibia presents perfect conditions as a regional business 
hub and has plenty of opportunities to offer in the tourism, 
CIT and ocean economy sectors. 

This is a track record that we are very proud of at the 
AEP and that motivates us to continue to accompany all 
businesses that seek to invest in these markets. 
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Virtual, yes, but also extremely real and important for the 
activity of companies. That is how we could describe the 
virtual trade missions that the AEP’s internationalisation 
support desk has been organising during the pandemic. 
They have been so successful that we expect to keep on 
hosting them. Within this new paradigm, the missions are 
part of the BOW – Business on the Way project and seek to 
create opportunities for exporting goods and services sup-
plied by Portuguese small and medium sized companies, 
easily and comfortably, in what is also a struggle against the 
principle of economic stagnation due to Covid-19. 

More than a simple transition from the physical to the 
virtual, these missions are a dynamic digital experience 
in which companies benefit from digital communication 
tools to show potential international partners the added 
value they can bring. The virtual missions are developed 
within the framework of the PORTUGAL 2020 and 
COMPETE 2020 projects and are eligible for covering 
50% of costs. 

This new networking context for carrying out business 
deals based on the digitalization of the national economy, 
contact fluidity and increasingly closer markets was based 
out of the offices of Portuguese companies during the last 
quarter and aimed at the Latin American region, namely 
Colombia, Chile, Peru and Brazil. 

The results show that the companies expanded their busi-
ness channels, though for some it was in preparation mode. 

Virtuais, mas extremamente reais e importantes para a 
atividade das empresas. Assim poderíamos resumir as 
missões virtuais promovidas pela AEP, através da sua área 
de apoio à internacionalização, em pleno período de pan-
demia, prevendo continuar a realizá-las graças ao sucesso 
das mesmas. Assente neste novo paradigma, o conceito 
destas missões que integram o projeto BOW - Business on 
the Way, quer criar oportunidades de exportação de bens 
e serviços para as PME portuguesas de forma simples e 
cómoda, contrariando o princípio da estagnação da nossa 
economia devido à Covid-19. 

Mais do que uma transição do meio físico para o vir-
tual, estas missões representam uma experiência digital 
dinâmica, em que as empresas conseguem – através de 
ferramentas de comunicação digital – tangibilizar o seu 
valor acrescentado junto dos potenciais parceiros interna-
cionais. São missões virtuais desenvolvidas no âmbito do 
PORTUGAL 2020 e COMPETE 2020, com financiamen-
to a 50% dos custos elegíveis.

Este novo contexto de networking de realização dos ne-
gócios assente na digitalização da economia nacional, na 
fluidez dos contactos e na aproximação dos mercados, foi 
concretizado a partir dos escritórios das empresas nacio-
nais no último trimestre para a região da América Latina, 
concretamente Colômbia, Chile, Peru e Brasil.

Como consequência constatámos que as empresas ex-
pandiram o seu canal de negócios, ainda que, para algumas 

Missões virtuais, mas muito reais 
para as PME nacionais
Virtual, but very real missions for 
Portuguese small and medium 
sized companies

Jorge Marcolino 
Diretor da Área Internacional da AEP
Head of the International Department at AEPFo
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By meeting with importers/distributors they also 
improved brand recognition and absorbed infor-
mation about the sector, as well as getting a better 
grasp of current legal frameworks. This required 
a highly specialised consultancy process, with the 
implementation of diagnostics meetings and the 
subsequent creation and validation of schedules, 
and was followed by the accompaniment of deals 
and follow up with the possibility of studies, con-
tacts and visits to the markets within the scope of 
scheduled BOW events.  

Ten companies were involved in this process, 
with over 40 online meetings carried out in the 
Architecture, Furniture Manufacturing, Food 
Agriculture and Wine Sectors. 

The results were extremely encouraging for 
the AEP and served as an introduction for si- 
milar events aimed at other regions and mar-
kets, as was the case with virtual business mis-
sions to Morocco, the Balkans and Nordic coun-
tries. Two other virtual missions are currently 
underway, through a partnership with the En-
terprise Europe Network – EEN, aimed at com-
panies from the food agriculture and beverages, 
construction, industry and services sectors. The 
first mission, to the Balkans (Croatia, Serbia, 
Montenegro) has already had several meetings. 
These markets are similar in terms of the busi-
ness culture and atmosphere, with a high degree 
of solidity and economic development.  

There are several reasons to invest in these 
markets. For starters, Croatia has a great strate-
gic geographical location, in Southeast Europe. 
In 2018 and 2019, boosted by private consump-
tion and investment, the Croatian economy 
grew by 2.8% on average. In 2018 Croatian im-
ports reached 28.1 billion dollars, and over the 
past five years the average annual growth rate 
has been 5.7%.

em modo preparatório. Reunindo com importa-
dores/distribuidores, melhoraram, também, o 
reconhecimento da sua marca, absorvendo em 
concomitância informações de setor e percecio-
naram os quadros regulatórios vigentes. Foi um 
processo de consultoria altamente especializada, 
com implementação de reuniões de diagnóstico 
e subsequente criação e validação de agendas. 
Seguiu-se o acompanhamento de negócios, 
follow-up e eventual complementaridade com es-
tudos, contactos e com idas ao mercado no âm-
bito das ações BOW previstas. 

Foram 10 as empresas envolvidas neste 
processo e mais de 40 reuniões remotamen-
te concretizadas nos setores da Construção e 
Arquitetura, da Produção de mobiliário, do 
Agroalimentar e dos Vinhos. 

Os resultados são extremamente motivado-
res para a AEP e funcionaram como indutor de 
outras ações similares dirigidas a outras regiões 
e mercados. É o caso das missões empresariais 
virtuais a Marrocos, Balcãs, Países Nórdicos. 
Em parceria com a EEN – Enterprise Europe 
Network, encontram-se em desenvolvimento 
duas missões virtuais para as empresas dos se-
tores agroalimentar e bebidas, construção civil, 
indústria e serviços. A primeira destinando-se 
aos Balcãs (Croácia, Sérvia, Montenegro), com 
várias reuniões já efetuadas, que apresentam en-
tre si várias semelhanças ao nível de ambiente 
e cultura de negócios, com um elevado grau de 
solidez e desenvolvimento económico. 

São várias as razões para apostar nestes mer-
cados. Desde logo, porque a Croácia beneficia 
de uma situação geográfica estratégica, no su-
deste da Europa. Em 2018 e 2019, impulsiona-
da pelo consumo privado e pelo investimento, a 
economia croata cresceu, em média, 2,8%. Em 
2018, as importações croatas atingiram 28,1 mil 



78Portugal Business on the Way



79 Portugal Business on the Way

milhões de dólares, sendo que nos últimos cinco 
anos, a taxa de crescimento média anual foi de 
5,7%.

Já a Sérvia está estrategicamente localizada na 
zona central dos Balcãs e é o cruzamento e pon-
to de acesso aos mercados da União Europeia, 
da Federação da Rússia, do sudeste da Europa 
e do Médio Oriente. Em 2019, as importações 
de bens e serviços aumentaram 8,9%, atingin-
do os 23,8 milhões de euros. Por seu turno, o 
Montenegro registou, em 2019, um aumento de 
1,8% nas importações de bens, tratando-se fun-
damentalmente de comércio de proximidade, 
focado nas economias vizinhas.

A segunda missão virtual realizou-se aos 
Países Nórdicos, a decorreu em outubro, com 
o objetivo de promover o setor agroalimentar e 
bebidas, construção civil, indústria e serviços 
nos mercados da Noruega, Suécia e Dinamarca, 
através da identificação de potenciais parceiros, 
proporcionando o agendamento de reuniões B2B 
com empresas e instituições dos mercados-alvo.

Desta forma, as empresas participantes têm 
a oportunidade de realizar várias reuniões nos 
três mercados, que apresentam entre si, igual-
mente, várias semelhanças ao nível de ambiente 
e cultura de negócios, com um elevado grau de 
solidez e desenvolvimento económico.

A saber: A Noruega é um dos países europeus 
mais prósperos, com um dos maiores PIB per ca-
pita do mundo. Em 2018, as suas importações 
atingiram 87,4 mil milhões de dólares, o que 
coloca o país como o 41.º importador mundial, 
sendo que, nos últimos cinco anos, as importa-
ções cresceram a uma taxa média anual de 0,1%. 
Com um ambiente macroeconómico estável, a 
Suécia é uma das economias mais desenvolvidas, 
abertas, competitivas e modernas do mundo. 
Nos últimos cinco anos, as importações cresce-
ram a uma taxa média anual de 3,7%, atingindo 

Serbia is strategically located in the centre of 
the Balkans and is a crossroads and access point 
for European Union markets for the Russian 
Federation, Southeast Europe and the Middle 
East. In 2019 imports of goods and services in-
creased by 8.9%, peaking at 23.8 million euros. 
On the other hand, Montenegro saw an increase 
of 1.8% in imports of goods, these being mostly 
in the field of local business, focused on neigh-
bouring economies. 

The second virtual trade mission was to the 
Nordic Countries and took place in October, 
aimed at promoting the food agriculture and 
beverage, construction, industry and services 
sector in the Norwegian, Swedish and Danish 
markets, by identifying potential partners and 
scheduling B2B meetings with target market in-
stitutions and companies.

This gives the participating companies the 
opportunity to carry out several meetings in the 
three markets, which are very similar amongst 
themselves in terms of business atmosphere and 
culture, with a high degree of solidity and eco-
nomic development. 

Norway, for instance, is one of Europe’s 
wealthiest countries, with one of the highest 
GDP per capita rates in the world. In 2018 its 
imports hit 87.4 billion dollars, making it the 
41st largest importer in the world, following an 
average annual increase of 0.1% over the past 
five years. With a stable macroeconomic envi-
ronment, Sweden is one of the most developed, 
open, competitive and modern economies in 
the world. Over the past five years imports have 
grown at an average annual rate of 3.7%, reach-
ing 158 billion dollars in 2019. Finally, Denmark 
is currently one of the wealthiest economies in 
Europe, geared towards high added value goods 
and services. The economy has grown at an av-
erage annual rate of 3.5% a year over the past 
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em 2019 os 158,7 mil milhões de dólares. Já a 
Dinamarca afirma-se, atualmente, como uma 
das economias mais ricas da Europa, orientada 
para bens e serviços de elevado valor acrescenta-
do. Crescendo a uma taxa média anual de 3,5%, 
nos últimos cinco anos, as importações atingi-
ram, em 2019, um total de 97,2 mil milhões de 
dólares.

Entre finais de outubro e início de novem-
bro, irá realizar-se a missão empresarial virtual 
a Marrocos – um dos mercados em análise nes-
ta edição da revista BOW – e que, atendendo à 
proximidade geográfica, já conta com mais de 
1.300 empresas portuguesas a exportar para 
este mercado a um ritmo de 10% ao ano. 

Este é um mercado que apresenta um desen-
volvimento de cidades sustentáveis com proje-
tos previstos em 5 mil milhões de dólares, que 
passam por áreas residenciais, hospitais, uni-
versidades, áreas comerciais e restauração. Está 
igualmente em curso a produção de uma me-
ga-estação de produção solar, que prevê gerar 
580 megawatts, permitindo abastecer mais de 1 
milhão de casas, e ainda a construção de novas 
unidades hoteleiras de segmento alto em Agadir 
e Rabat.

Para outubro e dezembro, estamos a preparar 
uma nova Missão Virtual à América Central (Pa-
namá, Costa Rica, Guatemala e Honduras) e aos 
Países do Bloco Económico CARICOM. Na se-
quência das missões físicas, foram identificadas 
oportunidades concretas para os setores agroali-
mentar e bebidas, construção civil, indústria e 
serviços. 

Neste âmbito, serão identificados potenciais 
parceiros, sendo proporcionado o agendamento 
de reuniões B2B com empresas e instituições 
dos mercados-alvo selecionados. 

O conjunto do Panamá, Costa Rica, Guate-
mala e Honduras abrange uma população signi-

five years and imports stood at 97.2 billion dol-
lars in 2019.

Between the end of October and the begin-
ning of November another virtual trade mission 
will take place, this time to Morocco, one of 
the markets under the spotlight in this edition 
of BOW magazine and that, due to geographical 
proximity, already has 1.300 Portuguese com-
panies exporting to it, at a rhythm of 10% a 
year. 

This market has been developing sustainable 
cities, with projects budgeted at 5 billion dol-
lars, including residential areas, hospitals, com-
mercial areas and restaurants. Another ongoing 
project is the production of a mega solar-pow-
er production station that is expected to gene-
rate 580 megawatts, enough to supply 1 million 
homes, and also the construction of new high 
segment hotel units in Agadir and Rabat.  

For October and December we are plan-
ning a new Virtual Mission to Central America 
(Panama, Costa Rica, Guatemala and Hondu-
ras) and also to the CARICOM Economic Bloc 
countries. Onsite missions allowed us to identi-
fy concrete opportunities for the food agricul-
ture and beverage, construction, industry and 
services sectors. Now, potential partners will 
be identified and B2B meetings scheduled with 
selected companies and institutions from the 
target markets. 

Together, Panama, Costa Rica, Guatemala 
and Honduras make up a significant population 
of 45 million consumers. With a GDP growth 
of around 3% these markets offer other advan-
tages, especially the trade agreement with the 
European Union and a good location in terms of 
logistics. Costa Rica is a mature and developed 
market; Guatemala is a market with 17 million 
consumers and a strong GDP and middle-class 
growth and Panama is a regional logistics hub 
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ficativa com 45 milhões de consumidores. Com 
um crescimento de PIB em torno dos 3%, estes 
mercados oferecem outras vantagens, nomeada-
mente o acordo comercial com a União Euro-
peia e a boa localização em termos de logística. 
Isto, enquanto a Costa Rica é um mercado ma-
duro e desenvolvido; a Guatemala é um mercado 
com 17 milhões de consumidores e com forte 
crescimento do PIB e da classe média e o Pana-
má é um hub logístico regional com uma relação 
estreita com os EUA. Já o o Bloco Económico 
CARICOM, além de uma localização favorável e 
uma proximidade com os mercados norte-ame-
ricanos, detém uma boa relação com a Europa e 
beneficia de turismo ativo.

Até ao final do ano tencionamos lançar mais 
duas missões virtuais abrangendo vários países 
desde o leste europeu à região asiática (Geórgia, 
Cazaquistão, China, Hong Kong, Japão, Macau, 
Coreia do Sul e Taiwan).

Não obstante todos os constrangimentos que 
a situação atual implica, é nosso entendimento 
que a aposta e apoio ao processo de internacio-
nalização do tecido empresarial nacional terá de 
continuar a ser um desígnio primordial, sendo o 
apoio das entidades associativas neste âmbito um 
imperativo fundamental para a entrada em no-
vos mercados e alavancar a economia nacional, 
permitindo uma resposta mais célere à situação 
de crise vivida.

with a close relationship with the USA. Besides 
a favourable geographical location and proxim-
ity to the North American market, the CARI-
COM Economic Bloc enjoys a good relationship 
with Europe and active tourism.   

Finally, I would like to say that Before the 
year is out we plan on launching two more vir-
tual trade missions, covering several countries, 
from Eastern Europe to Asia (Georgia, Kazakh-
stan, China, Hong Kong, Japan, Macau, South 
Korea and Taiwan).

Despite all the constraints implied in the 
current situation, we believe that investment 
in, and support of, the internationalisation  
processes of the Portuguese business fabric, will 
have to continue to be a priority, in which as-
sociations play a key role for breaking into new 
markets and boosting the national economy, al-
lowing for a speedier response to the crisis. 
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AEP FORMAÇÃO, O PARCEIRO DE REFERÊNCIA DAS EMPRESAS
NA ÁREA DA QUALIFICAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS

FORMAÇÃO

WWW.FORMACAOAEP.EU

A Formação é uma aposta contínua da AEP que inova a partir da sua experiência e que tem como objetivo ajudar as empresas a 
atingir melhores resultados.

O desenvolvimento de competências pessoais e organizacionais, promovendo a excelência do capital humano, é o princípio orienta-
dor da atividade da AEP que tem um dos maiores centros de formação contínua para quadros empresariais, com mais de 30 mil 
formandos por ano.

Uma oferta formativa diversificada, adequada às diferentes necessidades das Empresas, distribuída por áreas temáticas:

Curso Online – Incoterms 2020

Com esta formação pretendemos dar a conhecer as principais alterações aos Incoterms que entraram em vigor em 2020.
Os Incoterms são a base da negociação internacional, a sua correta utilização pode diminuir substancialmente os custos e riscos das 
empresas exportadoras/importadoras. Os Incoterms impactam no cálculo do preço de exportação de na gestão das reclamações 
por perdas e avarias decorrentes do transporte internacional na relação vender/comprador.

Data: 12 de novembro de 2020

Inscrições: https://www.formacaoaep.eu/incoterms-2020/

- Internacionalização  
- Línguas 
- Marketing, Comercial e Vendas
- Gestão

- Finanças, Fiscalidade e Contabilidade
- Gestão de Pessoas
- Competências Transversais

Telefone: 229 981 753 | E-mail: formacao@aeportugal.pt | www.formacaoaep.eu
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fragata portuguesa ao largo da somália
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Radar Internacionalização
Internationalisation Radar
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A Critical Software é, desde o primeiro dia, uma 
empresa internacional. Em 1998, ano de funda-
ção da Critical, o primeiro cliente foi a NASA e 
a organização orgulha-se de, ao longo de mais 
de 20 anos, ter ampliado essa lista para incluir 
nomes como ESA, BAE Systems, Leonardo, 
Airbus, Esterline e Embraer. O seu principal 
foco sempre foram os sistemas críticos, ou seja, 
fornecer software de confiança para os setores do 
aeroespaço, espaço e da defesa, embora agora 
inclua outras indústrias igualmente exigentes no 
seu portefólio, como o setor ferroviário, finan-
ceiro, energético e de dispositivos médicos. 

O facto de ser altamente especializada em de-
senvolvimento de software, integração e análise 
de segurança e ter experiência em áreas como 
conhecimento situacional, Comando e Contro-
lo (C2), simuladores de treino, partilha de da-
dos em canais de radiofrequência, entre outras, 
tem-se revelado fundamental para trabalhar 
com líderes de mercado. 

No setor da defesa, a Critical Software tem 
colaborado com clientes no desenvolvimento de 
produtos, alguns premiados internacionalmen-
te. É o caso do Oversee, solução desenvolvida 
no âmbito de uma parceria duradoura com a Ma-
rinha Portuguesa. Trata-se de uma plataforma 
que auxilia as autoridades marítimas a melhorar 
a sua eficiência e eficácia operacional, com ên-
fase em operações de busca e salvamento, fisca-
lização e proteção ambiental. Além da Marinha 
Portuguesa, é utilizada pelas autoridades de paí-
ses como a Irlanda, o Vietname e a Papua-Nova 
Guiné.

Rumo a novos mercados
Há quinze anos atrás, a Critical Software 

abriu o seu primeiro escritório no exterior, no 
Reino Unido, com o objetivo de dar resposta ao 
enorme volume de trabalho no setor de defesa, 
nomeadamente com a Agusta-Westland, hoje 

Critical Software has been an international com-
pany from day one. When we were founded in 
1998, our very first customer was NASA, and 
we pride ourselves on having expanded our 
customer base to include names such as ESA, 
BAE Systems, Leonardo, Airbus, Esterline, 
and Embraer. Our main focus has always been 
on critical systems, providing reliable software 
for the aerospace, space, and defence industries 
amongst others. We have since added other 
equally demanding sectors to our portfolio, in-
cluding railway, finance, ecommerce, energy, 
and medical devices. 

Being highly specialised in certain activi-
ties has proved fundamental to working with 
market leaders, such as software development, 
integration and security analysis, and being 
experienced in areas such as situational aware-
ness, Command and Control (C2), training 
simulation and data-sharing via radio frequency 
channels, we have ensured our clients’ critical 
systems operate effectively and safely. We com-
bine all this knowledge with our technical capa-
bilities to provide services and bespoke solutions 
which are a cut above the rest.

In the defence sector, we have collaborated 
with customers in the field of product develop-
ment, some of which have been internationally 
awarded. Oversee is one example: a solution 
developed as part of a long-lasting partnership 
with the Portuguese Navy. Oversee is a plat-
form aiding maritime authorities to improve 
operational efficiency and effectiveness, with an 
emphasis on Search and Rescue operations, in-
spection, and environmental protection. Apart 
from the Portuguese Navy, Oversee is by mari-
time organisations in countries such as Ireland, 
Vietnam, and Papua New Guinea.

Exploring new markets 
Fifteen years ago, we opened our first office 

CRItICAL SOFtwARE
As organizações que atuam no setor da defesa precisam de ferramentas 
em que possam confiar, mesmo nas situações mais exigentes.
Defence organisations need tools they can trust, especially in the most  
demanding situations.
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abroad, in the United Kingdom, with the goal 
of responding to a significant volume of work 
in the defence industry, namely with Agus-
ta-Westland, now known as Leonardo. A cross 
fertilisation strategy (the sharing of knowledge 
and resources) meant we could start working in 
other industries. This proved to be a successful 
strategy, enabling Critical Software to expand 
into a number of other sectors in the UK, such 
as energy, where we continue to work alongside 
the Data Communications Company (DCC) by 
supporting the implementation of over 50 mil-
lion smart meters.

The UK remains the second largest Europe-
an economy with new and challenging projects 
still to be developed, all in spite of its departure 
from the EU. Therefore, we believe that there 
are relevant opportunities where we can create 
value for both economies by staying committed 
to maintaining and increasing our presence in 
the UK market. In fact, we have just opened a 
second office, in Derby, to support the work in 
the rail sector.

We are confident that we can replicate this 
success in other European markets, such as Ger-
many, where we already based and are making 
considerable impact. Our investment in this 

conhecida como Leonardo. Adotando uma es-
tratégia de partilha de conhecimento e recursos 
(cross fertilization) foi possível começar a traba-
lhar noutras indústrias. Uma estratégia bem-su-
cedida que permitiu à Critical Software expan-
dir para uma série de outros setores dentro do 
Reino Unido, como por exemplo o da energia, 
onde continua a trabalhar com a Data Commu-
nications Company (DCC), dando suporte à 
implementação de mais de 50 milhões de conta-
dores inteligentes.

Apesar do Reino Unido estar de saída da 
União Europeia, continua a ser a segunda maior 
economia europeia com novos e desafiantes pro-
jetos a serem desenvolvidos. A Critical acredita, 
por isso, que existem oportunidades relevantes, 
onde pode criar valor para ambas as economias, 
estando empenhada em manter e, de facto, au-
mentar a sua presença no mercado do Reino 
Unido. Na verdade, acaba de abrir um segundo 
escritório, desta vez em Derby, para dar suporte 
ao trabalho que vem sendo desenvolvido no se-
tor ferroviário.

A Critical Software está confiante de que 
pode replicar o sucesso alcançado no Reino Uni-
do noutro mercado europeu, como seja o caso 
da Alemanha, onde já possui escritório e uma 

instalações da critical software
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pegada relevante. O investimento terá já permi-
tido recolher dividendos – encontrando-se a tra-
balhar com alguns grandes clientes no setor fer-
roviário, aeronáutica e espaço, mas o seu maior 
sucesso foi a joint-venture criada com a BMW, no 
setor automóvel. Esta parceria está focada no de-
senvolvimento de software para dentro e fora dos 
carros da marca. No setor da defesa em particu-
lar, não obstante os projetos já em curso na Ale-
manha, pretende aumentar a sua presença nesse 
mercado de forma significativa.

O futuro
De olhos postos no futuro, o foco da Critical 

passa por aumentar a sua presença internacio-
nal. O objetivo é prestar serviços em mercados 
de elevada maturidade, tanto tecnológica como 
económica, nomeadamente Europa, América do 
Norte e Austrália. Para isso, conta com cerca de 
900 engenheiros com competências em diversas 
áreas tecnológicas.

www.criticalsoftware.com

market has already paid dividends, as we find 
ourselves working with large customers in the 
railway, aerospace, and space sectors. However, 
our greatest success to date in this market has 
been our joint venture with BMW in 2018. This 
partnership is focused on developing software 
for the brand’s vehicles. 

Specifically in the defence industry, we in-
tend to significantly increase our presence in the 
market alongside projects which are ongoing.

The future
With eyes keenly fixed on the future, Crit-

ical’s focus is on increasing our international 
presence. The goal is to provide services in high-
ly mature markets, both technological and eco-
nomical, namely in Europe, North America, and 
Australia. For that, we count on the expertise of 
about 900 engineers with competencies in seve- 
ral technological areas. Furthermore, our Qua- 
lity Management System is certified at CMMI 
Level 5, promoting a process-orientated delivery 
that is relevant to most markets, but especially 
important in the high-integrity systems world.
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Fundada em 2006, fruto do espírito empreende-
dor do seu presidente, Professor Doutor Pedro 
Pacheco, a BERD nasceu com o objetivo de ex-
plorar comercialmente as vantagens do Sistema 
de Pré-esforço Orgânico (OPS), desenvolvido 
pelo grupo OPS da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto. 

A BERD iniciou a sua atividade com investi-
gação, desenvolvimento e aplicação de soluções 
de vanguarda em métodos construtivos para a 
construção de pontes e viadutos. Especializou- 
-se na construção de tabuleiros de pontes de 
grandes vãos com equipamentos desenvolvidos 
para suportar cargas elevadas devido à incor-
poração do Sistema de Pré-esforço Orgânico 
(OPS), internacionalmente patenteado. Os 
Cimbres Autolançáveis Móveis (betonagem in 
situ) e Lançadeiras (aduelas pré-fabricadas) com 
OPS da BERD são utilizados para construção 
de pontes em betão com vãos que variam entre 
os 20 e os 120 metros. O M1, produto exclusi-
vo BERD, estabeleceu um recorde mundial ao 
construir vãos de 90 metros em apenas 12 dias 
através do método de betonagem in situ. 

Iniciou o seu processo de internacionalização 
em 2007 e hoje marca presença em 5 continen-
tes em países como Alemanha, Bélgica, Espa-
nha, Turquia, República Checa, Eslováquia, Egi-
to, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colômbia, 
Peru, México, entre outros. 

A BERD oferece aos seus clientes a possibi-
lidade de construção de pontes com maior qua-
lidade, significante economia de custos e ciclos 
de construção mais rápidos, adaptando os seus 
equipamentos e respondendo aos mais exigentes 
desafios de pontes especiais.

BERD was founded in 2006, due to the entre-
preneurial spirit of its chairman Professor Pedro 
Pacheco, with the aim of exploring the advan-
tages of the Organic Prestressing System (OPS) 
developed by the OPS group at the Engineering 
Faculty of the University of Porto.  

BERD began its activity in the field of re-
search, development and application of state-
of-the-art solutions in construction methods for 
bridges and overpasses. It specialised in buil- 
ding large span bridge decks, using equipment 
developed to support heavy weights, due to the 
incorporation of the internationally patented 
Organic Prestress System (OPS). BERD’S OPS 
Movable Scaffolding Systems (in situ application 
of concrete) and Launching Gantries (precast 
segments) are used for erecting concrete bridges 
spanning between 20 and 120 meters. The M1, 
an exclusive BERD product, set a world record 
by constructing 90-meter spans in only 12 days, 
using the in situ concrete method. 

BERD began its internationalisation process 
in 2007 and is currently present in 5 continents, 
including countries such as Germany, Belgium, 
Spain, Turkey, Czech Republic, Slovakia, Egypt, 
USA, Canada, Brazil, Colombia, Peru and Me- 
xico, among others.

BERD offers its clients the possibility of 
erecting better-quality bridges, cheaper and 
more quickly, with adaptable equipment and the 
ability to overcome the challenges posed by spe-
cial bridges. 

In 2017, using the vast experience of its spe-
cialists in Bridge Engineering, BERD launched 
a new and innovative business area, the Modular 
Bridge Solutions (MBS) that has, since then, al-
ready supplied 150 modular bridges. 

BERD
Nascida com o objetivo de explorar comercialmente  
as vantagens do Sistema de Pré-esforço Orgânico (OPS)
Born with the aim of exploring the advantages of the  
Organic Prestressing System (OPS)
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Devido à sua vasta experiência e dos seus especialis-
tas em Engenharia de Pontes em 2017 a BERD lançou-se 
numa nova e inovadora área de negócio, a MBS (Modular 
Bridge Solutions), que hoje já conta com cerca de 150 pon-
tes modulares fornecidas.

Tendo como inspiração as Pontes Militares Bailey, de-
senvolvidas na II Guerra Mundial por Donald Bailey com 
o objetivo de dar suporte logístico durante os conflitos ou 
criar novos acessos, a MBS identificou uma oportunidade 
de desenvolver novas soluções de pontes modulares. Esta 
tecnologia, criada há mais de 75 anos, impunha restrições 
operativas, de comprimento de vãos e flexibilidade de 
adaptação pelo que a sua aplicação não permitia dar res-
posta às atuais exigências dos mercados e sociedades.

Os modelos de pontes modulares MBS desenvolvidos 
apresentam soluções estruturalmente otimizadas, para 
diversas condições de carga, com menor número de com-
ponentes, menor peso, menor manutenção e uma maior 
vida útil. 

Com soluções feitas à medida das necessidades do clien-
te e do local de instalação a MBS desenvolve, projeta, fa-
brica e instala pontes modulares veiculares ou pedonais, 
permanentes ou temporárias, para venda ou aluguer em 
todo o mundo, tendo, entre outros, alargado os limites do 
comprimento dos vãos livres para 120 metros.

Através de um rigoroso controlo de fabrico e respei-
tando as principais normas internacionais a MBS garante o 
rastreamento do produto, assegurando elevada qualidade e 
fiabilidade das suas pontes modulares. A sustentabilidade 
também é um elemento diferenciador deste produto no 
que diz respeito a otimização de recursos e menor impacto 
ambiental, reduzindo a natureza e quantidade de trabalhos 

Inspired by the Bailey Military Bridges, developed 
by Donald Bailey during the II World War for logisti-
cal support during conflicts and creating new accesses, 
MBS identified an opportunity to develop new modular 
bridge solutions. This technology, created over 75 years 
ago, had inherent operational restrictions regarding span 
length and adaptation flexibility, which meant that it was 
not suitable for responding to the current demands of the 
market and society.

The modular bridge models developed by MBS present 
structurally optimised solutions for varied cargo condi-
tions with fewer components, less weight, lower mainte-
nance and a longer lifespan. 

MBS develops, projects, erects and installs permanent 
or temporary, pedestrian or vehicular bridges, tailored to 
the client’s needs and specific locations, for sale or rent, 
all over the world and has, among others, increased the 
length of open spans to 120 meters. 

By employing strict product control and respecting 
major international norms, MBS guarantees product tra-
cing, ensuring high quality and feasibility of its modular 
bridges. Another important differentiating element of this 
product is sustainability regarding the optimisation of re-
sources and minimising environmental impact, reducing 
the nature and quantity of onsite work and waste, as well 
as CO2 emissions. 

The Defence sector continues to be one of the main 
clients for modular bridges in the world. In recognition 
of the importance of the Defence economy, MBS has been 
developing several initiatives to integrate its solutions into 
this very specific sector. 

To this end, a cooperation protocol was celebrated with 

ponte silaco | peru 
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prova de carga antes de entrega 
ao cliente | peru 
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e resíduos no local de instalação, assim como as 
emissões de CO2.

A área da Defesa continua a ser um dos prin-
cipais consumidores de pontes modulares em 
todo o mundo. Reconhecendo a importância da 
economia da Defesa a MBS tem vindo a desen-
volver várias ações de modo a integrar as suas 
soluções neste setor tão específico.

Para o efeito, celebrou em maio de 2018 um 
protocolo de colaboração com o CINAMIL – 
Centro de Investigação, Desenvolvimento e Ino-
vação da Academia Militar, que visa desenvolver 
um mecanismo de cooperação conjunta no de-
senvolvimento de pontes militares modulares.

Paralelamente, a MBS aguarda pelo encerra-
mento da análise do Estado-Maior do Exército 
no âmbito de atribuição da marca “Army Tested” 
de uma das pontes modulares desenvolvidas.

Todos os desafios propostos pelos clientes da 
MBS são agarrados com a motivação e objetivo 
de entregar a melhor solução, produto e serviço 
ao cliente e à sociedade, em qualquer lugar do 
mundo.

www.berd.eu

the Military Academy’s Research, Development 
and Innovation Center (CINAMIL) aimed at 
developing a cooperation mechanism for con-
structing military modular bridges. 

MBS is currently waiting for the Chief of 
Staff of the Army to finish its analysis to attri- 
bute the “Army Tested” brand to one of the 
modular bridges it developed.

MBS receives all its client’s proposals with 
enthusiasm and with the goal of delivering the 
best solution, product and service to the client 
and to society, anywhere in the world.  
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Criada em 2005, no cluster da região do Ave, a 
Dune Bleue surge para dar resposta a necessida-
des do mercado internacional, ao nível de peú-
gas. 

Ao longo dos anos e tendo como princípio 
fundamental a melhoria contínua, a empresa foi 
investindo na adaptação das suas instalações, dos 
seus equipamentos e dando resposta às necessi-
dades do mercado, criando também linhas de 
underwear.

Desde sempre que a sua rápida capacidade 
de resposta às encomendas e o seu produto de 
grande qualidade, fez com que a empresa se tor-
nasse um excelente parceiro de alguns nichos, 
nomeadamente da Polícia Municipal de alguns 
países da Europa.

A Dune Bleue apresenta uma coleção ampla 
e abrangente, orientando-se para dez nichos de 
mercado diferentes: Work, Outdoor, Classic, Sport, 
Ecologic, Hunting & Fishing, Medicinal, Elegance, 
Homewear e Rangers.

Ao longo dos anos tem havido grande inves-
timento na linha Rangers, produtos estes dire-
cionados para militares e profissionais da defesa 
nacional onde são apresentados artigos de alta 
resistência, que proporcionam grande conforto 
e amortecimento ao impacto. 

Para reiterar essas características, as peúgas 
foram sujeitas a ensaios laboratoriais de resis-
tência à abrasão (20.000 ciclos), ao abrigo da 
Norma ISO 12947-2 e EN 13770-1, sendo que 
o resultado foi 5 vezes superior ao das normas. 

Dessa forma, o cliente vê garantida a durabi-
lidade deste tipo de peúgas.

Um fator de distinção é o facto de se tratar de 
peúgas all seasons, uma vez que o pé pode estar 

Dune Bleue was founded in 2005 in the Ave re-
gion cluster with the aim of satisfying interna-
tional demand in the socks market. 

Over the years, in order to continually im-
prove, the company has invested in adapting its 
facilities and equipment to better respond to the 
market’s needs, and has also begun production 
of a line of underwear. 

The speed with which it fulfils orders and the 
quality of its product have made the company an 
excellent partner in certain niches, such as the 
Municipal Police force in a variety of European 
countries. 

Dune Bleue has a wide ranging and encom-
passing collection, geared towards ten different 
niche markets: Work, Outdoor, Classic, Sport, 
Ecologic, Hunting & Fishing, Medicinal, Ele-
gance, Homewear and Rangers.

Over the years a lot of investment has gone 
into the Rangers line, directed towards the 
armed forces and national defence professionals, 
presenting high resistance articles that are also 
very comfortable and shock absorbing. 

The socks were lab tested for abrasion re-
sistance (20,000 cycles), according to the ISO 
12947-2 and EN 13770-1 Norms, and the result 
was five times higher than required, meaning 
that the client is guaranteed durability.  

One distinguishing factor is that these are 
“all seasons” socks that guarantee the same level 
of comfort in very low and humid temperatures 
and in very hot and dry environments. 

Other factors that make these products stand 
out are their odour control characteristics, even 
in cases of prolonged use, up to six days.

Anti-bacterial protection is also an important 

DUNE BLEUE
A resposta às necessidades do mercado internacional na área das peúgas
With the aim of satisfaying international demand in the socks market
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sujeito a temperaturas muito baixas e com muita humida-
de, bem como a temperaturas muito altas e a ambientes 
secos, garantindo o mesmo conforto.

Outros dos fatores que mais se destacam nesta gama 
de produtos, são as características de controlo de odores, 
mesmo em casos de uso prolongado, como 6 dias.

A proteção antibacteriana é também uma das grandes 
qualidades a que estão sujeitas as peúgas Rangers, pois as-
sim evitam o desenvolvimento fúngico e o não apareci-
mento de micoses.

Também são comercializadas algumas peúgas que se 
inserem na categoria macro dos “têxteis funcionais re-
pelentes”, pois possuem um produto antimosquito, anti-
carraça, antivespas, etc…. Dessa forma, os seus clientes 
encontram-se prevenidos de doenças tais como o dengue, 
a febre amarela, a malária, entre outras.

O investimento da empresa neste âmbito é contínuo e 
em parceria com entidades que investigam cada vez mais 
formas de proteção. 

Assim, quem se encontra exposto a esses ambientes 
extremos, reconhece na Dune Bleue um parceiro de con-
fiança.

www.dunebleue.com

quality in the Rangers socks, thereby avoiding the forma-
tion of fungus and mycosis. 

The company also sells socks that can be included in 
the macro category of “functional repellent textiles”, that 
include anti-mosquito, anti-tick, anti-wasp, etc., and help 
our clients avoid diseases such as dengue, yellow fever, 
malaria and others. 

Dune Bleue continues to invest in this field, benefi- 
ting from the work of partners entities that research new 
forms of protection, so that anybody who finds themselves 
exposed to extreme environments can rest assured they 
have an ally in us. 

a empresa aposta na proteção antibacteriana como um fator de distinção. 



96Portugal Business on the Way

Fundada em 1986 com uma estrutura familiar, 
a DAMEL é uma empresa do setor têxtil, mais 
concretamente de vestuário técnico de alto va-
lor acrescentado com 120 colaboradores, locali-
zada na Póvoa de Varzim, Portugal. 

A DAMEL produz, em regime de private la-
bel, vestuário para diversas áreas como esqui, 
vela, casual wear, trabalho e proteção pessoal. 
Com uma larga experiência no mercado nacio-
nal e internacional, a empresa é detentora da 
licença GORE-TEX, tecidos técnicos de alta 
performance desde 1992. 

Mas a DAMEL desenvolveu, também, proje-
tos na área da Defesa Nacional, em parceria com 
várias empresas e entidades oficiais nacionais e 
internacionais (Lavoro, Montecampo, Riopele, 
Citeve, Inegi, Universidade do Minho, CINA-
MIL ou Exército Português), tendo ainda em 
curso um projeto internacional também na área 
da Defesa, promovido e financiado pela Agência 
de Defesa Europeia. 

É o caso da parceria com o CITEVE, em que 
a DAMEL desenvolveu um sistema de vestuário 
de proteção inteligente, composto por elemen-
tos que permitem a autorregulação térmica em 
condições ambientais extremamente adversas, o 
PERMAC. 

Detentor de um equipamento de controlo 
eletrónico e térmico, com uma solução têxtil de 
acordo com as necessidades dos soldados e res-
petiva integração eletrónica/têxtil, o PERMAC 
confere capacidades únicas de aquecimento e ar-
refecimento. Constituído por bolsos das mangas 
otimizados e colarinho multifuncional para uso 
com coletes balísticos e/ou táticos, este equipa-
mento tem ainda bolsos inclinados no peito com 
abertura bilateral para facilitar o acesso, circui-

DAMEL was founded in 1986 as a family com-
pany in the textiles sector, more specifically in 
the field of high-added value technical clothing. 
The company is located in Póvoa de Varzim, 
Portugal, and employs 120 people. 

DAMEL produces private label clothing for 
different activities, such as skiing, sailing, casual 
wear, work and personal protection. With a 
wide experience in the national and the inter-
national markets, the company has owned the 
GORE-TEX licence for high-performance tech-
nical equipment since 1992.

But DAMEL has also developed projects in 
the National Defence sector, in partnership with 
several Portuguese and international companies 
and official entities, such as Lavoro, Monte-
campo, Riopele, Citeve, Inegi, Universidade 
do Minho, CINAMIL or the Portuguese army. 
There is currently a project underway that is 
promoted and funded by the European Defence 
Agency. 

One such example is the CITEVE partner-
ship, in which DAMEL developed a line of in-
telligent protective clothing composed of ele-
ments that allow for thermal self-regulation in 
extremely hostile atmospheric conditions, the 
PERMAC. 

With its electronic and thermal control 
equipment, a textile solution that meets the 
demands of soldiers and the respective textile/
electronic integration, the PERMAC offers 
unique heating and cooling capabilities. It is 
equipped with optimised sleeve pockets and a 
multifunctional collar to use with bulletproof 
and/or tactical vests, as well as slanted breast 
pockets with bilateral openings for easier access, 
a liquids circuit for active thermal regulation 

DAMEL
Vestuário de proteção inteligente a pensar no desempenho do soldado
Improving soldiers’ performance through intelligent clothing
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to de líquido para regulação térmica ativa e saco portátil 
com LCD display e botões de controlo para armazenar cai-
xa de controlo otimizado. Com um design inovador, este 
equipamento apresenta também características como a 
mobilidade de movimentos, proteção, confortabilidade e 
praticidade, entre outros. 

Projetos EDA:
ACCLITEXSYS – projeto desenvolvido no âmbito da 

gestão térmica através de sistemas de ventilação localiza-
dos.

ACCAMS – Projeto desenvolvido no âmbito da camu-
flagem adaptativa.

Do portefólio da DAMEL faz também parte o SCS – 
Soldier Combat Systems, que abrange três áreas: letalidade, 
sobrevivência e comando e controlo, sendo que na sobre-
vivência incluem-se o fardamento e sistemas de carga. A 
área de sobrevivência tem o objetivo de simplificar o ca-
nal logístico e aumentar a capacidade de sobrevivência do 
soldado, tanto evitando a sua detenção como equipando-o 
com o fardamento que lhe confira maior proteção e de-
sempenho. 

Neste sentido, o objetivo deste projeto foi o desenvolvi-
mento do novo fardamento (conjunto underwear, uniforme 
de combate, conjunto impermeável e botas de combate) e 
sistemas de carga (mochilas de assalto, sistema de hidrata-
ção e bolsa de primeiros socorros). A DAMEL concebeu o 
design das soluções técnicas, ergonómicas e confecionou o 
uniforme de combate e do conjunto impermeável.

A DAMEL desenvolveu também o ACU – Advanced 
Combat Uniform, que consiste num sistema avançado de 
uniforme camuflado para soldado apeado, tendo em consi-
deração as suas reais necessidades em diferentes cenários. 
O objetivo é proteger o soldado dos múltiplos riscos asso-
ciados às diferentes condições ambientais, utilizando tec-
nologias inovadoras e novos materiais que proporcionem 
flexibilidade, conforto, alto desempenho e durabilidade 
entre outras características relevantes.

and a portable bag with an LCD display and controls to 
store the optimised control box. With an innovative de-
sign, this equipment also includes characteristics such as 
movement mobility, protection, comfort and practicality, 
among others. 

SDA – Projects:
ACCLITEXSYS – thermal management through loca- 

lised ventilation systems.
ACCAMS – Adaptive camouflage. 
DAMEL’s portfolio also includes the SCS – Soldier 

Combat Systems, that covers three areas: lethality, sur-
vival and command and control, with uniforms and back-
pack systems included under survival. The survival area is 
geared to simplifying the logistics channel and increasing 
the soldier’s survival capacity, both by avoiding detection 
and supplying him with uniforms that offer better protec-
tion and performance. 

The purpose of this project was to develop the new 
uniform (underwear set, combat uniform, waterproof 
gear and combat boots) and packing systems (assault 
backpacks, hydration systems and first aid kits). DAMEL 
designed the technical and ergonomic solutions and pro-
duced the combat uniform and the waterproof set. 

DAMEL also developed the ACU – Advanced Combat 
Uniform, an advanced camouflaged uniform system for 
the foot soldier that takes into account his real needs in 
different scenarios. The goal is to protect the soldier from 
multiple risks associated to different weather conditions, 
using innovative technology and new materials that give 
it flexibility, comfort, high performance and durability, 
among other relevant characteristics. 

The purpose of the new pattern camouflage multi-ter-
rain material uniform is to contribute to the improvement 
of the soldier’s operational performance, thereby optimis-
ing military missions. 

DAMEL invests heavily in innovation, and its RDI sys-
tem has been certified according to norm NP 4457:2007, 
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O propósito do novo uniforme de guarnição 
do novo padrão camuflado multiterreno é con-
tribuir para o aumento do desempenho opera-
cional do soldado, otimizando as respetivas mis-
sões militares.

A DAMEL aposta fortemente na inova-
ção, tendo obtido a certificação do seu sistema 
de gestão de IDI, de acordo com a norma NP 
4457:2007, aumentando assim a eficácia e de-
sempenho da empresa no que se refere à investi-
gação, desenvolvimento e inovação de vestuário 
técnico de alto valor acrescentado.

A DAMEL cumpre com as mais rigorosas 
normas de qualidade obtendo o certificado n.º 
PT- 2017/CEP.5274, de acordo com a Norma 
ISO 9001/2015, pela entidade certificadora 
APCER. A sua missão passa principalmente por 
oferecer produtos e serviços de excelência de 
forma a satisfazer as necessidades e exigências 
dos seus clientes, trabalhadores e fornecedores. 

A DAMEL pretende, através de vontade, 
empenho e dedicação alcançar a referência e ex-
celência dentro do setor têxtil, oferecendo aos 
clientes diferenciação, qualidade, criatividade e 
inovação.

A DAMEL exporta para vários países tais 
como: Espanha, França, Alemanha, Reino Uni-
do, Suíça, Suécia, Noruega, Dinamarca, Islân-
dia, EUA, Austrália.

www.damel.pt

making the company more efficient in terms of 
research, development and innovation of high 
added value technical clothing. 

DAMEL complies with the strictest quality 
control norms and has obtained certificate num-
ber PT- 2017/CEP.5274, according to Norm 
ISO 9001/2015 by APCER. Its mission is to 
supply excellent products and services, to satis-
fy the needs and demands of its clients, workers 
and suppliers. 

Through its commitment and dedication, 
DAMEL intends to become a reference within 
the textile sector in terms of excellence, offe 
ring its clients differentiation, quality, creativity 
and innovation. 

DAMEL exports to several countries, inclu- 
ding Spain, France, Germany, United King-
dom, Switzerland, Sweden, Norway, Denmark, 
Iceland, USA and Australia.
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Lançamentos e Atividades AEP
AEP Launchings and Activities
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Com data de desenvolvimento até junho de 
2023, o Next Challenge Asia encontra-se já em 
curso.

O Projeto, que tem como propósito refor-
çar a internacionalização das PME e promover 
a marca Portugal, foca as fileiras Agroalimentar, 
Casa, Infraestruturas e Materiais de Constru-
ção, nos mercados do Japão, da Coreia do Sul 
e da China.

É premente a necessidade de as empresas en-
tenderem a importância da diversificação das 
exportações como uma mais-valia para o seu 
crescimento e simultaneamente para o cresci-
mento económico do país e a aposta na diver-
sificação de mercados será essencial para que o 
mesmo seja sustentado.

A orientação para os mercados internacionais 
continua a constituir um dos principais fatores da 
competitividade, dado que através da integração 
nesses mercados as empresas passam a ter ao seu 
dispor hipóteses de crescimento que não alcan-
çariam dentro das suas fronteiras. A realidade 

Projeto com a mira no Japão, Coreia do Sul e China
Sights on Japan, South Korea and China

The Next Challenge Asia project, to be deve-
loped until June 2023, is already underway.

The goal of the project is to strengthen the 
internationalisation of small and medium sized 
businesses and promote the Portugal brand, fo-
cusing on the food agriculture, infrastructure, 
and construction materials sectors in the Japa-
nese, South Korean and Chinese markets. 

There is a pressing need for companies to 
grasp the importance of diversifying their ex-
ports, as an asset to their growth and to the eco-
nomic growth of the country. Investing in mar-
ket diversification is essential for this growth to 
be sustainable. 

Working international markets continues to 
be one of the main factors for competitiveness. 
Integration into said markets endows companies 
with growth opportunities that they would ne-
ver be able to achieve domestically. The reality 
that Portuguese companies have faced over the 
past years has shown that there is more to things 
than the domestic demand and that the success 
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com que as empresas nacionais se confrontaram 
nos últimos anos mostrou que as oportunidades 
não se esgotam internamente, e que o sucesso 
das organizações se constrói também a partir da 
capacidade de evoluir internacionalmente.

Neste seguimento, enquanto associação mul-
tissetorial e através do Projeto Next Challen-
ge Asia, a AEP, centra a sua atuação na Fileira 
Agroalimentar, Casa, Materiais de Construção 
e na Fileira de Infraestruturas, Água e Energia 
(que se complementam), de forma a promover 
a Marca País. São estas Fileiras, que pelas suas 
características e pelas oportunidades que estes 
mercados apresentam, terão mais capacidade de 
resposta e que melhor se adaptarão às exigências 
e constrangimentos dos mesmos.

Fazendo o matching entre o diagnóstico dos 
três países foco com as capacidades destas Filei-
ras, reconhece-se que esta abordagem irá dotar 
as PME de conhecimentos mais aprofundados, 
de uma maior capacidade para atuarem nestes 
mercados-alvo, permitindo assim um reforço 
da sua competitividade. O contacto com estes 
mercados, irá permitir potenciar a inserção de 
cadeias de valor internacionais e aumento da ex-
portação de produtos com alta intensidade tec-
nológica.

O Projeto, que contempla diversas ativida-
des, permitirá às empresas portuguesas numa 
primeira fase a participação em workshops de ca-
pacitação a serem realizados no norte e centro 
do país, que contarão com a presença de especia-
listas internacionais. Pretende-se, com esta ati-
vidade, aprofundar e garantir junto do coletivo 
que compõe cada uma das Fileiras, a compreen-
são total dos Estudos previamente desenvolvidos 

of an organisation also depends on its ability to 
evolve internationally. 

In this context, as a multisector association 
and through the Next Challenge Asia Project, 
the AEP has been trying to promote the Portugal 
brand abroad, specifically by focusing on the 
food agriculture, home, construction materials 
sectors and the infrastructure, water and en-
ergy sectors (that are intertwined). Because of 
their characteristics these sectors are the better 
placed to respond and to adapt to the demands 
and challenges presented by these markets and 
the opportunities therein.  

By matching the diagnostics of the three tar-
get countries with the abilities of these sectors it 
is clear that this approach will endow small and 
medium sized companies with better know-how 
and an increased ability to act in them, thereby 
strengthening their competitiveness. Contact 
with these markets will allow for boosting the 
insertion of international value chains and in-
creasing exports of high-intensity technological 
products. 

In a first phase the Project, which includes 
many activities, will allow Portuguese compa-
nies to participate in skill-building workshops 
that will be carried out in the north and centre 
of the country, with international specialists. 
The aim of this initiative is to make sure that 
the groups that make up each of these sectors 
fully understands the surveys that have mean-
while been carried out and distributed, as well 
as giving them the opportunity to establish di-
rect contact with experts from each sector and 
market. 

A second phase will see the Project endowing 
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companies with tools that, in a less traditional but more 
innovative and digital way, aid their decision-making pro-
cesses in relation to the Asian markets in question. These 
tools will enable companies to diagnose and evaluate, but 
also to plan and adjust strategic decisions, optimising re-
sources and processes, cutting costs and increasing their 
decision-making and response capacity. 

In the third phase, and since promotion is indispensa-
ble, events will be held to show off what the Portuguese 
sectors have to offer the relevant international players 
from the Asian targets. These events aim to showcase the 
potential, differentiation and quality of Portuguese pro-
ducts to the main stakeholders in each of these sectors. 

Since it is also essential that the Portuguese products at 
stake also be promoted in the target markets, all this will 
be capped off with a series of promotional events in Japan, 
South Korea and China, that will allow for close interac-
tion between Portuguese companies and potential clients, 
an essential factor for success in new markets. 

The International business eco-system was already 
very dynamic and in constant change, and the current 
paradigm only brought more challenges created by the 
pandemic and the resulting uncertainty regarding busi-
ness perseverance and new ways of adapting to the “new 
normal” in terms of trade. All this just goes to show how 
important the Next Challenge Asia Project is to the Por-
tuguese business fabric.

e partilhados, assim como, simultaneamente, a oportuni-
dade de contactar diretamente com experts de cada fileira 
e mercado.

Num segundo momento, o Projeto pretende dotar as 
empresas de ferramentas que de forma menos tradicional, 
mas mais inovadora e digital, suportem o seu processo de 
tomada de decisão em relação aos mercados asiáticos em 
questão. Estas ferramentas permitirão diagnosticar e ava-
liar, mas também planear e ajustar as decisões de caráter 
estratégico das empresas, otimizando processos e recur-
sos, reduzindo custos e aumentando a sua rapidez de deci-
são e de reação.

Numa terceira fase, e uma vez que a promoção é im-
prescindível, serão desenvolvidos eventos que têm como 
objetivo mostrar, em contexto português, a oferta decor-
rente das Fileiras em apreço junto de players relevantes da 
cena internacional nos mercados asiáticos-alvo do Projeto. 
Estas ações pretendem dar a conhecer, presencialmente e 
junto de figuras de destaque em cada uma das Fileiras, o 
potencial, a diferenciação e a qualidade dos produtos por-
tugueses.

De forma complementar, e uma vez que a apresentação 
dos produtos portugueses nos mercados alvo é essencial, 
serão igualmente dinamizados eventos promocionais no 
Japão, Coreia do Sul e China, que irão permitir uma inte-
ração próxima das empresas portuguesas com potenciais 
clientes, o que é essencial para o êxito em novos mercados.

O ecossistema dos negócios internacionais apresentava-
se já profundamente dinâmico e em constante redefinição, 
sendo que a este panorama juntaram-se ainda os desafios 
criados pela atual conjuntura de pandemia e a incerteza no 
que respeita à perseverança dos negócios e a novas formas 
de adaptabilidade a uma “nova” normalidade nas trocas co-
merciais, o que evidencia a importância e o valor que o 
Projeto Next Challenge Asia irá ter junto do tecido em-
presarial português.
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consultoria técnica e especializada
Consultoria de gestão (elaboração de plano de negócios e 
projetos de investimento; elaboração de plano e medidas 
de proteção de dados) | Licenciamento industrial | Ges-
tão da segurança ocupacional| Implementação e auditoria a 
Sistemas de Gestão (Qualidade, Ambiente, HSST, Seguran-
ça Alimentar) | Auditoria e implementação de serviços de 
infraestrutura tecnológica | Informações e apoio jurídico * 
| Acolhimento empresarial | Locação de espaços para even-
tos | Organização de eventos empresariais.

internacionalização
Gestão de Programas de Internacionalização, tais como 
BOW – Portugal Business on the Way, Siacs e projetos 
transfronteiriços, entre outros| Ligação direta e perma-
nente a mercados internacionais | Organização de missões 
empresariais, missões inversas, roadshows e participações 
coletivas em feiras internacionais | Realização de estudos 
setoriais e de mercado |Consultoria para a internacionali-
zação| Serviços de informação e divulgação | organização 
de seminários, conferências, sessões de mentoring sobre te-
máticas de internacionalização | Parcerias internacionais | 
Outras iniciativas internacionais  |Emissão de Certificados 
de Origem.

formação
Centro de formação contínua para quadros empresariais | 
Formação Financiada | Formação Executiva | Formação 
Empresa (in company)| Formação-Ação / Consultoria For-
mativa | Parcerias estratégicas comerciais | Programa de 
Desenvolvimento (Liderança, Desenvolvimento Profissio-
nal, RGPD, …) | Centro Qualifica (qualificação e certifi-
cação de adultos)

specialised and technical consultancy
Management consultancy (business plans and investment 
projects; planning and data protection measures) | Industri-
al licencing | Work safety management | Systems Manage-
ment implementation and auditing (Quality, Environment, 
Hygiene, Safety and Health in the Workplace, Food Safety) 
| implementation and auditing of Technological Infrastruc-
ture Services | Legal support and information * | Rental of 
spaces for events | Organisation of corporate events.

internationalisation
Internationalisation Programmes Management, such as 
BOW – Portugal Business on the Way, Siacs and cross-bor-
der projects, among others | Permanent and direct con-
nection to international markets | Organisation of trade 
missions, inverted missions, roadshows and collective par-
ticipation in international fairs | Sectorial market studies 
| Internationalisation consultancy | Promotion and infor-
mation services | Organisation of seminars, conferences, 
mentoring sessions on topics related to internationalisation 
| International partnerships | Other international initia-
tives | Certification of origin.

training
Continued training centre for corporate staff | Financed 
Training | Executive Training | In company training | Ac-
tion training / Training consultancy | Strategic trade part-
nerships | Development Programme (Leadership, Profes-
sional Development, General Data Protection Regulation) 
| Centro Qualifica (adult qualification and certification)

een - enterprise europe network
The AEP is part of the Enterprise Europe Network, an EU 
Commission initiative which has over 600 partners in over 

Serviços prestados às Empresas*
Services provided to Businesses*

edifício aep, leça da palmeira
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een - entreprise europe network
A AEP integra a Enterprise Europe Network, uma iniciativa 
da Comissão Europeia que conta com mais de 600 entidades 
parceiras em mais de 65 países e alia o conhecimento de 
oportunidades de negócio internacionais com a prestação 
de serviços descentralizados e de proximidade, capazes de 
apoiar as PME na expansão dos seus negócios.

projetos de suporte à competitividade
Desenvolvimento de projetos inovadores sobre temas rele-
vantes para as empresas: Portugal Sou Eu | N-Invest | AEP 
Link | Finance for Growth | Formação PME (a AEP tem o 
estatuto de Organismo Intermédio, através de assinatura do 
contrato de delegação de competências do compete 2020, 
no âmbito dos projetos conjuntos de Formação-Ação)

informação empresarial
Publicações económicas de periodicidade anual – “Dinâ-
micas Socioeconómicas” – e trimestral – "Envolvente Em-
presarial, Análise de Conjuntura" | Newsletter económica 
mensal "Envolvente Empresarial, Síntese de Conjuntura" | 
Realização de Inquéritos | Elaboração de tomadas de posi-
ção | Ciclo de Conferências AEP | Difusão seletiva de in-
formação e serviço de pesquisa e tratamento de informação 
em diversas áreas temáticas, incluindo listagens de empresas 
com recurso a bases de dados | Acesso ao Centro de Docu-
mentação / Biblioteca AEP.

feiras e eventos
A Exponor – Feira Internacional do Porto divide a sua atua-
ção em 3 áreas: 1. Organização de feiras próprias, num 
portfolio que abrange vários setores e se foca principalmen-
te em B2B, organizadas em qualquer local | 2. Aluguer de 
espaços para a realização de feiras, congressos e eventos, no 
seu recinto em Leça da Palmeira, Matosinhos | 3. Organi-
zação de feiras e eventos para terceiros, num modelo chave 
na mão, em qualquer local do país.

*Os Associados da AEP dispõem de serviços exclusivos e com 
condições especiais. Contacte-nos pela Linha de Apoio ao 
Associado  
(22 998 1670 – socioaep@aeportugal.pt)
   
No âmbito da Internacionalização os contactos são:
Cristina Laranjeira – 22 998 1781 
internacional@aeportugal.pt

65 countries, and matches know-how in international busi-
ness opportunities with a rendering of decentralised and lo-
cal services, capable of supporting small and medium sized 
businesses with their work.  

competitiveness support projects
Innovative development projects on subjects relevant to 
companies: Portugal Sou Eu | N-Invest | AEP Link | Fi-
nance for Growth | Small and Medium Sized Business 
training (the AEP is classed as an Intermediate Organism by 
a delegation of powers contract of the Compete 2020 pro-
gramme, in the context of joint Training-Action projects)

corporate information
Yearly economic publications – “Dinâmicas Socioeconómi-
cas” – and quarterly – “Envolvente Empresarial, Análise de 
Conjuntura” | Monthly economic newsletter “Envolvente 
Empresarial, Síntese de Conjuntura” | Surveys | Stands on 
issues | AEP Conference cycle | Selective dissemination 
of information and research and processing of information 
under several subjects, including data bases of companies | 
Access to Documentation Centres / AEP Library.

fairs and events
Exponor – The Porto International Fair works in 3 differ-
ent fields: 1. Organisation of fairs, with a portfolio which 
includes several sectors, focuses mainly on B2B and can be 
organised in any location | 2. Rental of space for organising 
fairs, congresses and events at its centre in Leça da Palmei-
ra, Matosinhos | 3. Organisation of third party events and 
fairs, according to a key in hand model, anywhere in the 
country. 

*AEP members have a range of exclusive services and special 
conditions at their disposal. 
Contact us over our Member Support Line  
(22 998 1670 – socioaep@aeportugal.pt)   

With regards to Internationalisation, contacts are: 
Cristina Laranjeira – 22 998 1781  
internacional@aeportugal.pt
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Calendário 2020/21 
Calendar 2020/21

EvEntos MeRcado FileiRa

JAn. 27-30 Feira ARAB HEALTH / Dubai – EAU Saúde, Equip. Médico e Hospitalar

FEV. 3-7 Missão Empresarial aos EUA / Los Ângeles - EUA Multifileiras

16-20 Feira GULFOOD / Dubai – EAU Alimentação / Bebidas

17-21 Missão Empresarial ao México e Guatemala / Cidade de México e Cidade de 
Guatemala – México e Guatemala

Multifileiras

18-21 Feira SEnCOn SEnEGAL / Dacar – Senegal Construção / Mat. de Construção

MAR. 7-13 Missão Empresarial à Costa do Marfim     / Abidjan – Costa do Marfim Multifileiras

JUn.
/JUL.

Missão Empresarial Virtual – Brasil / Brasil Multifileiras

Missão Empresarial Virtual – Colômbia / Colômbia Multifileiras

Missão Empresarial Virtual – Chile / Chile Multifileiras

Missão Empresarial Virtual – Peru / Peru Multifileiras

SET. 21-25 Missão Virtual aos Balcãs: Croácia, Sérvia e Mon-
tenegro

/ Croácia, Sérvia e Montenegro Multifileiras

Missão Empresarial ao Gana / Accra – Gana Multifileiras

OUT. 5-8 Missão inversa Compradores Vinhos nacionais - 
Brasil 2020

/ Portugal Alimentação / Bebidas

12-16 Missão Virtual aos Países nórdicos: noruega, 
Suécia e Dinamarca 

/ noruega, Suécia e Dinamarca Multifileiras

Out. a 
Dez.

Missão Virtual ao Panamá, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras e CARICOM 

/ Panamá, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras e CARICOM

Multifileiras

Missão Empresarial ao Canadá / Toronto e Montreal - Canadá Multifileiras

nOV. 2-6 / 9-13 Missão Empresarial Virtual a Marrocos / Marrocos Multifileiras

16-19 Feira Virtual.MÉDICA & Virtual.COMPAMED / Dusseldorf – Alemanha Saúde, Equip. Médico e Hospitalar

23-26 BIG 5 DIGITAL FESTIVAL GLOBAL / Dubai – EAU Construção / Mat. de Construção

DEZ. 9-18 Feira VIRTUAL MEDICAL FAIR ASIA / Singapura Saúde, Equip. Médico e Hospitalar

2021

JAn. 10-12 Feira BAU MUnIQUE / Munique - Alemanha Construção / Mat. de Const.

FEV. 21-25 Feira GULFHOST / Dubai – EAU Equipamento Hotelaria e Restauração
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21-25 Feira GULFOOD / Dubai – EAU Alimentação/Bebidas

Missão Empresarial a Marrocos  / Marrocos Multifileiras

MAR. 2-5 Feira FHA FOOD HOTEL ASIA – FOOD & BEVERAGE / Singapura Alimentação/Bebidas

2-5 Feira FHA FOOD HOTEL ASIA - PROWInE ASIA / Singapura Alimentação/Bebidas

30 mar.  
- 2 abril

Feira MOSBUILD / Moscovo – Rússia Construção/Mat. Construção

FEIRA BATIMATEC ARGEL / Argel - Argélia Construção / Mat. de Const.

Missão Empresarial ao México  / Rep. Dominicana e México Multifileiras

ABRIL Feira InDEX EXHIBITIOn InDIA / Mumbai - India Casa e Decoração / Dec. Interiores & 
Exteriores / Cozinha

MAIO 12-14 Feira HOFEX / Hong-Kong Alimentação e Bebidas

17-20 Feira APAS São PAULO / São Paulo - Brasil Alimentação e Bebidas

22 Feira Vinho e Sabores de Portugal / São Paulo e Porto Alegre - Brasil Alimentação e Bebidas

31 Maio
-2Jun

Feira THE MIDDLE EAST DESIGn & HOSPITALITY 
WEEK (InDEX | HOTEL SHOW | WORKSPACE)

/ Dubai – EAU Casa e Decoração /Dec. Inter. & Exteri-
ores/Cozinha

JUn. 1-4 Feira SEOUL FOOD & HOTEL / Seoul - Coreia do Sul Alimentação e Bebidas

7-11 Feira Internacional de Argélia - FIA / Argel – Argélia Construção / Mat. de Construção

20-22 Feira AFRICA’S BIG SEVEn / Joanesburgo - África do Sul Alimentação e Bebidas

21-24 Feira ARAB HEALTH / Dubai – EAU Construção / Mat. de Construção

26-29 Feira BIG 5 EGYPT / Cairo – Egito Saúde, Equip. Méd.e Hospit.

Missão Empresarial à Geórgia e Arménia / Geórgia e Arménia Multifileiras

Missão Empresarial a Moçambique / Moçambique  Multifileiras

1.º SEM 2021 Missão Empresarial à Ucrânia / Kiev - Ucrânia Multifileiras

Missão Empresarial à Malásia e Índia / Kuala Lumpur, nova Deli 
e Mumbai – Malásia e Índia

Multifileiras

Missão Empresarial ao Uzbequistão / Taskent - Uzbequistão Multifileiras

Missão Empresarial à Rep. Dominicana e Caribe 
Central

/ Rep. Dominicana e Caribe Central Multifileiras



“One day, in 
retrospect,  
the years of 
struggle will 
strike you 
as the most 
beautiful.”

Sigmund Freud, 
(1856 – 1939)

Contactos: Sandra Sarabando: +351  22 998 17 82 | sandra.sarabando@aeportugal.pt
Morada: Avenida Dr. António Macedo, 196 | Edifício de Serviços | 4450-617 Leça da Palmeira | Portugal

www.wedobusinesshere.pt

Conheça as condições em www.wedobusinesshere.pt

Disponibiliza serviços, espaço e tecnologia para apoiar as 
empresas no processo de internacionalização.

Gabinete de Apoio à Internacionalização

SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO

• Ferramenta de autodiagnóstico: 
 As empresas podem fazer um 

autodiagnóstico da sua estratégia 
de internacionalização

• Apoio técnico especializado em 
processos de internacionalização

• Identificação de mercados 
externos prioritários

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO

• Informação empresarial 
especializada: As empresas 
podem aceder a bases de dados 
internacionais com informação 
comercial atualizada

• Plataforma eletrónica

• Organização de fóruns, 
workshops,seminários, webinars

SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO

• Aconselhamento especializado - 
As empresas podem usufruir da 
rede contactos da AEP para 
iniciar os seus negócios

• Acesso à rede externa de 
consultores internacionais

• Mentoring

SERVIÇO DE APOIO ESPECIALIZADO

• Sala com videoconferência – As 
empresas podem utilizar a mais 
moderna infraestrutura para 
realizar reuniões de negócios por 
videoconferência

• Agendamento de encontros de 
negócios – Apoio à participação 
em missões e feiras 
internacionais

• Roadshow de importadores e 
opinion makers
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“Um dia, quando olhares para trás, 
verás que os dias mais belos  
foram aqueles em que lutaste.”  
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