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Um curso que
dá asas, num país
ainda a começar
a levantar voo
Aeroespacial. Com apenas 85 vagas e a nota de último colocado mais alta do

país, é um dos cursos superiores mais procurados do momento. O DN foi saber
o que distingue este curso e os seus estudantes, onde vão trabalhar os seus di-
plomados e que diferença é que este capital humano pode fazer pelo país

PEDRO SOUSA TAVARES

João Freitas (na
imagem à
direita) faz parte
de uma nova
geração de

engenheiros
aeronáuticos
que conseguem
trabalhar na
área sem terem
de deixar o país.
Trabalha na
OGMA, em
Alverca,easua
atividade inclui
desde detetar e

corrigir falhas
em componen-
tes ali produzi-
das até novos
desenvolvimen-
tos para os
clientes



A média de candidatura de 19,78 valo-
res - uma das melhores do país - não
tem sido sinónimo de facilidades para
Catarina Lobo no curso de Engenharia
Aeroespacial. As aulas mal começaram
mas a estudante de 17 anos, natural de
Vila Nova de Gaia, assume "já notar" a
bitola elevada da formação que, se-
gundo os dados do acesso ao ensino
superior, tem a nota de último coloca-
do mais elevada do país há dois anos
consecutivos.

"É preciso muito estudo, muito tra-
balho, porque o curso é exigente. É mui-
ta matéria e o ritmo é rápido", conta
Cláudia. A vantagem, acrescenta, é que
os colegas, vindos de todo o país - cerca
de 80% dos ingressos neste ano são de
alunos de fora da região de Lisboa -,
também são bastante acima da média:
"De uma certa forma nota-se que so-
mos todos bons alunos", diz. "É um am-
biente diferente. Temos um ritmo de
aprendizagem muito rápido e isso nota-
-se, até na discussão de ideias uns com

os outros, que acaba por nos beneficiar
a todos na nossa aprendizagem."

Mesmo com esta seleção dos me-
lhores alunos do país, todos os anos,
conta Luís Campos, coordenador do
curso, há um número "não muito ele-
vado" de estudantes que acabam por
optar por mudar de formação por não
conseguirem acompanhar o ritmo.
"Nem sempre um excelente aluno no
ensino secundário consegue manter
esse nível no ensino superior", diz.
Nada que preocupe o Instituto Supe-
rior Técnico (IST), que rapidamente
preenche os lugares deixados vagos
com os alunos que, no concurso, ti-
nham ficado à porta por algumas déci-
mas de diferença.

Para muitos portugueses terá sido
surpreendente a ascensão de uma área,

que alguns continuarão a considerar
um tanto ou quanto exótica, ao topo
das preferências dos alunos portugue-
ses. Mas para este professor universitá-
rio, esse facto não só nada tem de sur-

preendente como até dificilmente po-
derá ser considerado uma novidade.

"A Engenharia Aeroespacial no Téc-
nico começou desde 1991 e, desde o

início, teve a nota mais alta de todas as

engenharias em Portugal. Só que as

pessoas não notavam muito isso por-
que havia a Medicina", explica. "Mas
todos os alunos entravam em primei-
ra opção e o número de candidatos
sempre foi muito superior ao de luga-
res, cercado triplo. E importante, por-
que significa que vêm para este curso
porque gostam."

Quanto à empregabilidade, se algum
diplomado deste curso estiver atual-
mente sem ocupação, será seguramen-
te por decisão pessoal. "Havia pais de
alunos que vinham falar comigo e di-
ziam-me: "O meu filho tem média para
entrar em Medicina e quer ir para Ae-
roespacial. Depois tem emprego?", con-
ta Luís Campos. "E a minha resposta era
que, seforparaMedicina, tem emprego
em Portugal, se for para Engenharia Ae-
roespacial tem emprego em toda a Eu-



ropa. Não conheço nenhum engenhei-
ro aeroespacial desempregado ao lon-
go de 25 anos de curso", garante.
Preparados para tudo
Uma das explicações para esta procura
dos diplomados está na diversidade de
conhecimentos adquiridos ao longo
do curso: "A engenharia aeroespacial
é uma das áreas mais interdisciplina-
res que existem. Se pensar num avião
ou num satélite tem as tecnologias to-
das: tem a dinâmica para o voo, tem ae-
rodinâmica, tem propulsão, tem estru-
turas, tem materiais, tem fabrico, tem
eletrónica, tem computação, tem tele-
comunicações, tem sistemas elétricos,
tem quase tudo", conta.

No caso do curso do Técnico, acres-
centa, o facto de a instituição ter opta-
do por recorrer aos conhecimentos dos

professores de diferentes departa-
mentos na altura do lançamento da
formação, em vez de importar espe-
cialistas estrangeiros, acabou por con-
tribuir para aprofundar esse contacto
dos alunos com as diversas áreas e pre-
pará-los para várias frentes.

"Os engenheiros aeroespaciais têm
uma grande procura. Um engenheiro
do ramo de aeronaves pode trabalhar
como engenheiro mecânico", ilustra.
"Não é essa a nossa finalidade mas, por
exemplo, a indústria automóvel, o que
é que eles precisam de um engenheiro?
Automóveis mais leves, melhor aero-
dinâmica, menor consumo. De onde é

que vem a tecnologia? Vem do aeroes-
pacial. A eletrónica num avião. Tem de
ser miniaturizável, tem de resistir a um
ambiente hostil. Tudo isso é útil a di-
versos setores", acrescenta.

Na realidade, defende, a dificulda-
de muitas vezes foi evitar que os alu-
nos se precipitassem nas decisões que
tomavam em relação aos seus futuros:
"Havia alunos que aceitavam ofertas
logo no início do curso. O que nós lhes
dizemos é: não aceitem nenhum em-
prego, porque não vão ter falta de em-
pregos quando se formarem e apro-
veitam menos a formação que têm no
Técnico."

A combinação dos fatores exigência
e diversidade é sublinhada pelos anti-
gos alunos como um dos aspetos deci-
sivos nos seus percursos profissionais:
"O elevado nível de exigência do IST,
e a diversidade de disciplinas do curso
permitiram-me ganhar a destreza e ca-
pacidade para realizar tarefas em pro-
jetos que englobam diferentes áreas,

desde a definição e análise de testes de
materiais, passando pela análise estru-
tural e de escoamento de fluidos, até à

gestão de projetos multidisciplinares",
conta Luís Antunes, atualmente na
Optimal, uma empresa que desenvol-
ve estruturas de compósito para áreas

que vão da indústria aeronáutica à
vela. "Por outro lado", acrescenta, "o

grau de exigência e de trabalho autó-

nomo que foi necessário durante a for-
mação académica permitiu-me po-
tenciar a resiliência e o pensamento
crítico para levar a bom porto os proje-
tos em que profissionalmente vou tra-
balhando", acrescenta.

Mas se as opções sempre foram boas

para os diplomados, durante muito
tempo quem optou por manter-se liga-
do aos setores do aeroespacial e da ae-
ronáutica teve de optar por um percur-
so fora do país, porque as alternativas
dentro de portas não abundavam.

Pedro Raposo, atualmente em fun-
ções executivas no departamento co-
mercial da OGMA, em Alverca, fez par-
te de uma das primeiras gerações dos
diplomados do curso, e ainda se lem-
bra da forma romanceada como estes

engenheiros eram vistos no país em
meados da década de 1990. "Um jor-
nal fez uma notícia sobre o nosso cur-
so e fizeram umas ilustrações de fatos
de astronautas com a minha cara e a de
um colega de curso", conta.

Por opção, este engenheiro fez boa
parte do seu caminho fora do país: "Os

primeiros quinze anos do meu percur-
so profissional foram feitos no estran-
geiro." Passou pela Airbus, primeiro
em Bristoll, no Reino Unido, e depois
em Madrid, depois continuou ligado à
Aeronáutica mas evoluiu para funções
comerciais, de consultoria, e desen-
volvimento de negócios através das

quais regressou há dois anos ao país a
convite da OGMA. "É o meu primeiro
emprego em Portugal", regista.

A experiência internacional é uma
espécie de marca de ADN da maioria
dos diplomados no curso. E continua
a ser incentivada pela própria institui- ?

ção, que tem parcerias com grandes
universidades, empresas e instituições
estrangeiras, da Agência Espacial Eu-
ropeia àAirbus. Muitos acabam por fa-
zer carreira lá fora e, segundo Luís
Campos, "o trabalho que desenvolvem
noutros países é a prova da qualidade
da formação que tiveram".

Mas regressar ao país também já co-

meça a ser opção para alguns. "O pa-
norama mudou muito. Portugal é um
país diferente, a economia é diferente,
o setor é diferente. Existe uma dinâmi-
ca muito melhor para quem se forma
hoje em dia", diz Pedro Raposo. "Quan-
do acabei o curso as opções eram mui-
to escassas e diria até pouco atrativas,
o que fez que muitos de nós nos aven-
turássemos a ganhar experiência in-
ternacional no estrangeiro."

Hoje, há até quem já consiga prati-
camente começar a carreira em Por-
tugal. João Freitas, também engenhei-
ro na OGMA, trabalhou na Airbus, em
Madrid, na altura em que estava a pre-
parar a dissertação de mestrado. "Tive
a oportunidade de trabalhar no C295,
que nós montamos aqui." Mas depois
dessa experiência regressou de ime-
diato ao país. "Acabei por fazer a mi-
nha tese [de doutoramento] com
aTAP, depois candidatei-me aqui, à
OGMA, para as montagens. Surgiu
uma oportunidade e tenho estado
aqui desde 2015."

Além de trabalhar em Portugal, con-
segue manter-se ligado às funções para
as quais foi treinado em primeiro lugar,
dando suporte técnico desde a conce-
ção de componentes para a indústria
até à correção de falhas detetadas. "Te-
mos muitos desafios diários." "Se exis-
te um problema com alguma compo-
nente, cabe-nos encontrar a solução.
Quando há pedidos específicos, aju-
damos a concretizá-los. No caso de um
avião militar, ilustra, uma força aérea
quer assim, outra quer de outra forma.
E nós, engenharia da OGMA, defini-
mos como é que queremos fazer essa

montagem. O cliente diz-nos onde te-
mos de chegar e nós definimos inter-
namente o Drocesso."

O projeto do avião militar de trans-
porte KC 390, da Embraer, para o qual
contribuíram decisivamente a OGMA
e os engenheiros do CEiiA, um centro
de excelência de engenharia e desen-
volvimento de produtos lançados pelo
governo português no final dos anos
1990, é um dos exemplos da capacida-
de dos engenheiros portugueses para
se afirmarem nos altamente competi-
tivos setores aeronáutico e do espaço,
não só os diplomados do IST mas tam-
bém - sublinhe-se - os formados pelo
"rival" curso de Aeronáutica da Uni-
versidade da Beira Interior e pela pró-
pria Academia da Força Aérea.



Engenheiros portugueses do CEiiA desenvolveram
vários componentes do avião de transporte militar KC

390, da Embraer, que têm estado a ser montados nas
oficinas de Alverca. Foi uma experiência inédita em
termos de desenvolvimento de material aeronáutico em
Portugal, que abre as portas a mais parcerias no futuro.
Os aparelhos entrarão ao serviço da Força Aérea brasi-
leira no futuro próximo. Portugal participa também no
novo helicóptero europeu

Com apenas 17

anos, Catarina
Lobo, de Vila
Nova de Gaia,
entrou para
Engenharia
Aeroespacial, no
IST, com uma
das médias mais
altas do curso:
19,78 valores.
Espera trabalhar
na área da aero-
náutica, de
preferência
mantendo-se no
país. Um sonho
quejánãoé
impossível

Pedro Raposo
pertence às

primeiras gera-
ções de diplo-
mados do
Aeroespacial,
nos anos 1990.
Trabalhou
durante quinze
anos em Espa-
nha e Inglaterra,
regressando a
Portugal há dois,
para a OGMA,
onde está atual-
mente ligado à
área comercial

Há outros exemplos, nomeadamen-
te novas empresas que têm surgido nos
últimos anos, fruto da iniciativa de di-
plomados: "Nesta área da aeronáutica
e do aeroespacial é muito importante
que os decisores políticos apoiem as
iniciativas que as próprias empresas do
setor têm vindo a desenvolver nos últi-
mos anos, como são exemplo disso a
PEMAS, a DANOTEC e a PROESPAÇO,

e mais recentemente o cluster AED
Portugal que une as três anteriormen-
te referidas", ilustra Luís Antunes.

O envolvimento de Portugal em

projetos da Agência Espacial Europeia,
sobretudo ao longo da última década,
tem sido um dos motores deste desen-
volvimento. Atualmente, o ambicio-
nado AIR Center nos Açores (verentre-
vista), conjugando competências nas
áreas do espaço, oceanos e clima, é
uma das grandes apostas do governo
português, incluindo a hipótese de vir
a ser desenvolvido um pequeno lança-
dor de satélites.
Cultura "de chave na mão"
Do ponto de vista de Luís Campos, em
termos de preparação para lidar com o

estado da arte na inovação tecnológi-
ca, estes engenheiros estão mais do
que preparados. "Os nossos alunos vão

para as grandes empresas e consórcios,

empresas com as quais fazemos inves-
tigação. Estamos perfeitamente inte-
grados no meio aeronáutico interna-
cional", defende. "O próprio corpo do-
cente, acrescenta, "se não fizesse
investigação, não tivesse projetos in-
ternacionais, provavelmente não con-
seguiria ensinar um curso de nível in-
ternacional".



O que continua a impedir que o pró-
prio país aproveite melhor este grupo
de cidadãos altamente qualificados é,
na opinião deste académico, a falta de
visão estratégica a longo prazo: Portu-
gal poderia tirar mais partido, e devia
tirar mais partido", defende. "Não tira
porque nunca houve uma política
coordenada a nível nacional de desen-
volvimento aeronáutico. A nossa polí-
tica é uma política de satisfação das ne-
cessidades a curto prazo", considera.

Ou, como também a define, uma
política "de chave não mão": "ATAP
preciosa de uns aviões, compra-se.
A soberania nacional necessita que se

compre uns aviões para a Força Aérea,
compra-se." A alternativa, defende, é

apostar na participação em consórcios

que desenvolvem os equipamentos: "A

Espanha tem 20% do Eurofighter.
Quando forem comprar, é investimen-
to interno. E quando for exportado,
tem 20% das exportações", ilustra, con-
siderando que Portugal tem engenhei-
ros capazes de participar "em todas as
fases" do desenvolvimento.

Regressamos a Catarina Lobo, a "ca-
loira" de Aeroespacial. Onde se imagi-
na esta aluna no final do curso? "Gos-
tava de trabalhar na área da Engenha-
ria Aeroespacial", diz. Onde? "É

importante ter uma experiência no es-

trangeiro mas, a longo prazo, ficar em
Portugal seria a minha primeira opção."

85
> Vagas
0 curso de

Engenharia
Aeroespacial tem

sempre pelo
menos o triplo de
candidatos em pri-
meira opção do

que os Lugares
abertos.

18,8
> Nota mínima de
acesso ao curso
Há dois anos con-
secutivos que o

curso domina a

lista das forma-
ções com notas de
úLtimo colocado
mais alta, destro-
nando a Medicina.

40
> Milhões de
euros
Receitas anuais
das empresas por-
tuguesas envolvi-
das em projetos li-

gados ao espaço,
em particular com
a Agência EspaciaL
Europeia.



Portugal pode ser "grande
celeiro de soluções

'

ogma Quando chegou a Portugal em
abril deste ano, para liderar a OGMA,
em Alverca, o brasileiro Marco Túlio
trazia na bagagem uma experiência de
mais de 30 anos na Embraer ligado a
todo o tipo de projetos de aviação, da
militar à civil e à executiva. Mesmo as-
sim, confessa ter ficado surpreendido
com o trabalho dos engenheiros portu-
gueses, da OGMA e do CEiiA (um cen-
tro de inovação e desenvolvimento) , no
avião de transporte militar Embraer KC

390, nomeadamente em parte signifi-
cativa da fuselagem central do aparelho
que servirá a Força Aérea brasileira e

também deverá ser utilizado pelas for-
ças portuguesas.

"Se nessa altura me perguntasse: é

possível um país, um determinado gru-
po de pessoas, produzir um segmento
estrutural, um elemento de um avião
tão importante, pela primeira vez,
cumprindo o prazo, cumprindo os re-
quisitos de qualidade, e tendo sucesso,
eu iria dizer: vai ser difícil", admite. Mas
o que sucedeu , acrescenta, "foi exata-
mente o oposto". "A equipa entregou
um resultado fantástico. Não foi um
bom resultado. Foi um resultado exce-
cional do ponto de vista da capacidade
de projetar, testar, manufaturar e en-
tregar no prazo, no custo e na qualida-
de exigida. É algo surpreendente, para
dizer a verdade", considera.

Para o presidente da OGMA- enti-
dade que no próximo ano assinala cem
anos de existência- "não há motivo"
para duvidar que esta experiência seja
repetível e multiplicável no futuro pró-
ximo. "Portugal pode-se tornar um
grande celeiro de profissionais e de so-
luções [para esta indústria] ", considera.
"Eu vejo uma França forte, uma Alema-
nha forte, um Reino Unido forte, e não
há razão para que Portugal não seja
mais uma das forças europeias de pro-
dução de segmentos de estrutura ou de
soluções de engenharia no ramo ae-

roespacial."
E o principal motivo para esse oti-

mismo é mesmo a matéria-prima exis -

tente no país: "A formação académica
em Portugal é muito boa. E aí você re-
tém o jovem, em vez de ir buscar em-
prego fora de Portugal, consegue reter."

O segredo, defende, é mesmo garan-
tir que estes jovens entram no ramo da
engenharia aeroespacial, porque uma
vez lá dentro "é como se fosse uma ca-
chaça, como se diz no Brasil: na altura
em que você começa a trabalhar com
um avião, ele atrai de tal forma que tem
dificuldade em mudar de ramo de ati-
vidade. É apaixonante", considera. "Tal-
vez pelos requisitos de certificação. É
um produto que você vê voar e que tem
de pousar bem. Os níveis tecnológicos,
os requisitos, a paixão pelo avião acaba
a atrair as pessoas. Eu, por exemplo, te-
nho muita dificuldade em pensar em
trabalhar num outro segmento indus-

trial ou noutro segmento de negócio",
admite.

Com a OGMA a participar em vários
concursos internacionais para a cons-
trução de componentes para a indús-
tria e a sua atividade mais tradicional de

manutenção, Marcos Túlio acredita
que a trajetória da empresa é de cresci-

mento, o que vai implicar mais contra-
tações, não só ao nível da engenharia
Aeronáutica mas também a mecânica,
de planeamento, de produto, manufa-
tura, a automação", todas áreas-chave
na captura de novos contratos.

A OGMA emprega 47 engenheiros
aeronáuticos e aeroespaciais mas tam-
bém dá formação a outros níveis: em
2017 recebeu 279 desempregados, atra-
vés de um protocolo com o lEFP, e nos
últimos cinco anos concedeu 721 está-

gios escolares e 173 profissionais.

Marco Túlio, presidente da OGMA, com o modelo do avião Embraer KC39O



Manuel Heitor: "Há um
setor embrionário de
empresas do espaço"

Ministro da Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior considera que a
participação em grandes projetos
internacionais é o caminho do fu-
turo para o setor aeroespacial no
país e dá o exemplo do retorno do
envolvimento com aAgências Es-
pacial Europeia e dos projetos
para um AIR Center (centro de in-
vestigação) nos Açores, onde po-
derá ser construído um pequeno
lançador de satélites.

Vivemos numa era em que o es-

forço de desenvolvimento de
novos produtos e tecnologias é
muitas vezes um esforço de con-
junto de diversos países. Portugal
pode tirar partido desse contexto
para se afirmar em alguns seto-
res, nomeadamente no
Aeroespacial?
Claro que sim. É a única possibili-
dade. Mas temos resultados con-
cretos: a participação de Portugal
na Agencia Espacial Europeia
(ESA) , nos últimos 20 anos, mostra
bem aquilo de que beneficiámos.
Conseguimos retirar de lá, em ter-
mos quantitativos, muito mais do

que pomos na ESA. E se hoje temos
já um setor, ainda embrionário, de

empresas do espaço, deve-se a esse
investimento. Hoje, o setor do es-
paço em Portugal fatura, sobretudo
em projetos com a ESA, cerca de 40
milhões de euros. É ainda pouco
mas é um sinal de que o esforço foi
recompensado. E é um setor que
hoje emprega cada vez mais profis-
sionais.
E além da ESA, é importante alar-
gar a participação a outros con-

sórcios, não só ao nível do espaço
mas da aeronáutica em geral?
Um país com dimensão média ou
pequena, como Portugal, tem de
fazer parcerias estratégicas. E esta-
mos a fazê-lo com outros países,
nomeadamente no Atlantic Air
Center...

Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior

lembra aposta na ESA

... o projeto que envolve os Açores e
um eventual centro espacial.
O objetivo é integrar tecnologias
do espaço com tecnologias oceâ-
nicas e do clima, e dá novas opor-
tunidades, quer científicas quer
económicas, sobretudo para a in-
tegração de projetos empresariais,
trazendo também esforços de di-
versos países e regiões do Norte e
do Sul, para criar uma nova orga-
nização do Atlântico em que pos-
samos partilhar o risco com ou-
tros, em que o espaço assume uma
dimensão na questão dos ocea-
nos. Investir no oceano é muito
caro. Há muita coisa que pode ser
feita com as novas tecnologias, as
novas tecnologias do espaço. Hoje
temos, devido à capacidade de mi-

niaturização da tecnologia, a pos-
sibilidade de lançar pequenos sa-
télites, nano satélites, e criar pe-
quenas constelações de pequenos
satélites, para uma série de fins.
Outros países mais pequenos
como o Luxemburgo estão a in-
vestir e fizemos um acordo com
esse país na indústria do espaço.
O projeto dos Açores prevê um
pequeno lançador de satélites,
quando a tendência da indústria
é usar grandes lançadores para
reunir muitos satélites num lan-
çamento. Há viabilidade?
Essa é uma das potenciais utilida-
des mas o Air Center não tem de ser
uma infraestrutura espacial. Tem
de ser sobretudo um centro com
pessoas, para atrair pessoas para
trabalharemna observação daTerra.
Pedimos estudos à Universidade
de Austin, à Fundação para a
Ciência e a Tecnologia e à Agência
Espacial Europeia para termos as
diferentes perspetivas. Há muitas
incertezas mas também muitas
oportunidades e estamos a tentar
estar atentos para, no próximo ano,
avançarmos com uma estratégia
clara para o espaço.

"Há incertezas e
oportunidades.
Estamos atentos
para, no próximo
ano, avançarmos
com uma estratégia
clara para o espaço"


