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AEROESPACIAL

Ponte de Sor vai ter fábrica de drones
Tekever instala polo aeroespacial que vai criar 60 empregos qualificados no Alentejo
A tecnológica portuguesa Teke-
ver vai investir €5 milhões na 
criação de um centro de desen-
volvimento, produção e testes 
de produtos na área do aero-
espacial em Ponte de Sor. O 
projeto, que está a ser feito em 
colaboração com o município 
da cidade alentejana, vai per-
mitir a criação de 60 postos de 
trabalho no prazo de um ano. 
As instalações já foram edifi-
cadas no Aeródromo de Ponte 
de Sor (área coberta de 3 mil 
metros quadrados) e a produ-
ção deverá ter início em meados 
de 2016, em grande parte para 
exportação.

“Vamos fabricar em Ponte 
de Sor os modelos de drones 
(aviões não tripulados) de mai-
or dimensão e desenvolver os 
sistemas de informação que 
os controlam”, refere Ricardo 
Mendes, administrador da Te-
kever. Uma das primeiras ae-
ronaves a ser produzida será o 
AR5, um drone de grande en-
vergadura (4,8 metros e 150 kg 
de peso) para ser usado no pa-
trulhamento marítimo de mé-
dio e longo alcance (tem uma 
autonomia até 12 horas de voo).

“O AR5 está vocacionado para 
operações de busca e salvamen-
to, vigilância e patrulha marí-
tima e deteção de poluição”, 
refere Ricardo Mendes. Será 
uma das peças fundamentais do 
projeto europeu Rapsody, que 
é liderado pela Tekever, e que 
tem como objetivo assegurar a 
vigilância marítima nos países 
da União Europeia no Atlântico 
Norte e Mediterrâneo, no âmbi-
to de um consórcio criado pela 
Agência Europeia de Seguran-
ça Marítima e Agência Espacial 
Europeia. Além do mercado 
comunitário, o responsável da 
Tekever diz ter expectativas de 
vender aviões não tripulados na 
América do Sul, África, Médio 
Oriente e Sudoeste asiático.

A escolha de Ponte de Sor, se-
gundo Ricardo Mendes, deve-se 
ao facto de existir nesta cidade 

um cluster aeronáutico e aero-
espacial (ver artigo em baixo) 
em crescimento, boas condi-
ções meteorológicas e espaço 
aéreo não saturado.

Além do investimento em 
Ponte de Sor, a tecnológica por-
tuguesa irá manter a fábrica 
de drones já em produção em 
Óbidos, que continuará a estar 
vocacionada para aeronaves de 

menor dimensão. “Queremos 
ter flexibilidade e capacidade 
de resposta porque competi-
mos com grandes fabricantes 
mundiais de drones”, sublinha 
o administrador da Tekever.

80% para exportação

Além das áreas de aeronáutica 
e espaço, a Tekever dedica-se 

ao desenvolvimento de produ-
tos para as áreas de defesa e 
segurança e tem apostado no 
desenvolvimento de software 
empresarial na área da mobili-
dade. Com um volume de negó-
cios anual de aproximadamente 
€20 milhões em 2014, a empre-
sa dedicou  parte significativa 
deste montante (25%) à área de 
investigação e desenvolvimento.

Neste âmbito, a empresa está 
envolvida numa dezena de pro-
jetos de inovação financiados 
por  Bruxelas que implicam um 
investimento de €30 milhões.

Perto de 80% do volume de 
negócios da empresa resulta 
dos mercados externos através 
dos escritórios no Reino Unido, 
Brasil, Estados Unidos e China. 
Recentemente a Tekever assi-
nou um protocolo com o Centro 
de Engenharia de Microssaté-
lites de Xangai para desenvol-
ver tecnologias de pequenos 
satélites.

Criada em 2001 por jovens 
engenheiros formados no 
Instituto Superior Técnico, a 
Tekever continua a ser detida 
na totalidade pelos seus sócios 
fundadores.

João Ramos
jramos@expresso.impresa.pt

VIGILANTE  
O drone AR5 Evolution tem 
grande envergadura (4,5 
metros), autonomia entre 
8 e 12 horas e pode levar 
até 50 kg de carga (foto ao 
lado). Está preparado para 
ser usado em missões de 
patrulhamento marítimo 
de média e longa distância. 
Custa entre €500 mil e €1 
milhão FOTO TEKEVER

Ricardo Mendes, 
administrador da 
Tekever, mostra um dos 
drones que a empresa 
fabrica FOTO MIKE SERGEANT

Cluster 
aeroespacial 
ganha 
asas

Concelho de Ponte de Sor 
terá 300 trabalhadores 
qualificados a trabalhar 
no sector aeroespacial  
no final de 2016

O preço do arrendamento das 
casas está a subir, a hotelaria 
tem uma ocupação próxima 
dos 100% e os restaurantes 
estão cheios. Ponte de Sor 
está a viver as consequências 
do crescimento do cluster ae-
roespacial. Nos últimos anos 
algumas dezenas de quadros 
qualificados migraram para 
(ou visitam regularmente) esta 
cidade alentejana e o desem-
prego local diminuiu. A razão 
deste movimento é a existên-
cia do aeródromo municipal, 
uma infraestrutura que esteve 
adormecida, mas que nos últi-
mos anos, por iniciativa do exe-
cutivo camarário, conseguiu 
atrair várias empresas do sec-
tor aeroespacial. “Temos  uma 
boa pista com 1800 metros, 

um sistema de apoio à aterra-
gem por instrumentação (ILS), 
boas condições climatéricas e 
um espaço aéreo não conges-
tionado”, afirma Hugo Pereira 
Hilário, presidente da Câmara 
Municipal.

Uma estratégia e um esforço 
de investimento público e pri-
vado que já ascendeu a €15,7 
milhões, em parte através de 
apoios comunitários. Permitiu 
a instalação de empresas de 
instrução de voo (Aeroclube 
de Portugal), manutenção de 
ultraleves (Fly Tech) e repa-
ração de componentes avióni-
cos (Heliavionics), formação 
(GAir) e ainda a Autoridade 
Nacional de Proteção Civil. 
O último investimento é o da 
fábrica de drones Tekever (ver 

texto em cima). Desde 2013 já 
foram criados 15 postos de tra-
balho e no final de 2016 Hugo 
Hilário prevê que o cluster 
dará emprego a 300 pessoas 
e exportará €32 milhões. Um 
valor que resulta em grande 
parte do aumento da atividade 
da GAir, uma escola portugue-
sa de treino e formação que 
recebe formandos de vários 
países (portugueses, ingleses, 
italianos, angolanos e árabes) 
de companhias como a Boeing 
ou a Emirates. “Temos as mais 
elevadas certificações e po-
demos ser em breve o maior 
centro de treino de pilotos e 
de técnicos de manutenção 
da Europa”, refere Alexandre 
Alves, administrador da GAir.

Para dar solidez ao cluster, 

o presidente do município de 
investiu num centro de negó-
cios, onde ficará instalada a 
Tekever, e num campus univer-
sitário com salas de aula, labo-
ratórios e acomodações para 
estudantes de cursos relacio-
nados com a aeronáutica. Para 
o efeito, o executivo camarário 
já fez protocolos com estabe-
lecimentos de ensino superior 
como o ISEC — Instituto Supe-
rior de Educação e Ciência de 
Lisboa, a Universidade da Bei-
ra Interior e a Universidade de 
Évora. “Temos mais projetos 
para arrancar que podem ser 
apoiados pelo Portugal 2020, 
mas está a faltar celeridade na 
abertura de avisos para este 
tipo de atividade”, lamenta 
Hugo Hilário. J.R.
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Tekever  
instala fábrica 
de drones em 
Ponte de Sor E30


