
Aeroespacial
A indústria aeroespacial e da defesa tem revelado um grande enfoque nos domínios da I&D e da Inovação, 
atento o desenvolvimento de novas tecnologias específicas para a indústria ou da aplicação de tecnologias 
desenvolvidas por outras indústrias. Este ambiente empresarial incentiva o investimento por parte dos players
desta indústria com vista a alcançar níveis de produtividade superiores e a desenvolver produtos alinhados 
com as exigências do mercado. Neste sentido, os montantes investidos em novos produtos, em novas linhas 
de produção e em iniciativas de melhoria refletem a dimensão desta indústria e o carácter pioneiro dos seus 
stakeholders. Neste contexto, esta indústria exige soluções cada vez mais avançadas tecnologicamente, 
económicas, fiáveis e seguras para aplicação em ambientes extremamente desafiantes.
Os investimentos necessários para criar novas ou melhoradas soluções, sejam estas de aplicação específica, 
infraestruturais ou envolvendo a integração de tecnologias, podem ser elegíveis para obtenção de incentivos 
na forma de subsídios ou de benefícios fiscais à I&D.

Exemplos de iniciativas com potencial elegibilidade e enquadramento em incentivos:

Desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias 
destinadas à produção com superior qualidade, 
fiabilidade e desempenho, ou que reduzam
desperdícios ou defeitos.

Integração de equipamentos e sistemas em novas 
plataformas.

Desenvolvimento, análise e teste de novos 
protocolos de cibersegurança de drones, satélites e 
estações terrestres.

Redução de custo e de peso, melhoria das 
funcionalidade e dos sistemas, modelos digitais de 
testes de verificação, desenvolvimento de software, 
avanços ao nível da fiabilidade e da capacidade de 
manutenção.

Desenvolvimento de protótipos, testes e 
demonstrações de novas aeronaves, helicópteros, 
navios, veículos especiais terrestres ou 
equipamentos.

Desenvolvimento de tecnologia essencial à 
atividade militar destinada a agências de 
inteligência ou de controlo fronteiriço.

Desenvolvimento interno de software e de novos 
processos de fabrico, incluindo a realização de 
ensaios e de simulações.

Desenvolvimento de novas abordagens para 
prevenir a obsolescência e a precoce degradação de 
materiais, processos, componentes e sistemas 
redundantes.

Desenho e prototipagem de ferramentas e de 
maquinaria específica.
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