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2ª Reunión  de Grupo de Trabalho Português 

 
Objetivos  
 
❖ Envolver os atores principais do setor aeronáutico nas boas práticas de forma a melhorar a cadeia 

de fornecimento aeronáutica entre Portugal e Espanha. 
❖ Divulgar os resultados do inquérito ao mercado em PT e ES (survey AERIS). 
❖ Criar o core group de stakeholders AERIS PT. 
❖ Procurar ações e medidas para melhorar a resposta do setor. 
❖ Estabelecer a agenda de trabalho do core grupo AERIS PT até 2019. 

 

Agenda 
 
08:45 Receção aos participantes  

09:00  Abertura 

● Universidade de Évora 
● AED 
● CCDRA 

09:30 Apresentação do Projeto AERIS 

10:00 Mesa Redonda 1 – SWOT da cadeia de fornecimento aeronáutica 

Sessão pública aberta a todas as entidades nacionais e espanholas do setor aeronáutico.  

Composição da Mesa: 

● Parceiros do projeto AERIS (objetivos do projeto) 
● 4 Empresas Portuguesas (OEM, Tier 1 ou 2): a aguardar confirmações 
Empresas convidadas: Embraer, OGMA, Mecachrome, Lauak, Caetano Aeronautic, Couro Azul, 

Aunde, Altran,TAP; 
● 4 PME Portuguesas 
Empresas convidadas: Air Olesa, EMMAD, Almadesign, Edaetech, Kristaltek, Tekever, CODI, Critical 

Materials, Frezite, optilink, Optimal, Procut, Quasar 
● 1 Empresas Espanholas (OEM, Tier 1 ou 2) 
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Cada membro da mesa expõe as boas práticas, fragilidades, ameaças e estrangulamentos e 
necessidades em termos da cadeia de fornecimento do setor aeronáutico. As entidades presentes 
poderão inscrever-se no core group AERIS PT. 

11:30 - Coffee-Break - Networking 

12:00  - Mesa Redonda 2 – Debate para a melhoria de cooperação tecnológica inter-regional  

Os parceiros AERIS refletem como este pode contribuir para estabelecer uma ligação entre as 
necessidades tecnológicas e respetivas capacidades do setor ao nível das cadeias de fornecimento e em 
função das conclusões da mesa redonda 1 (SWOT). Debate entre membros da mesa e a restantes 
entidades presentes. 

Nota: Dependendo do número de entidades que aceitem o convite para a Mesa Redonda 1, esta mesa 
pode sofrer alterações. 

13:00  - Almoço libre 

 

Workshop Transferência de Tecnologia 
 

Objetivos 
 
❖ Apresentação das capacidades das PME 
❖ Apresentação das capacidades de Centros de Investigação 
❖ Networking e geração de sinergias para desenvolver colaborações entre os participantes 

 

Agenda 
 
15:00  Short Presentations (5 min) 

As PME e Centros de investigação PT e ES , que assistiram às mesas redondas da parte da manhã, têm a 
oportunidade de realizar “Short Presentations” de 5 minutos perante os restantes stakeholders 
presentes. As apresentações podem ser realizadas em português ou espanhol. 

17:00  - B2B & Networking Cocktail 

Promover a realização de reuniões B2B 

 


