


Quem
Somos

Associação patronal sem fins lucrativos e de âmbito nacional

Breve história:

• Criada em 1974.
• Origem no Grémio Nacional da Construção e Reparação 

Naval (1964).

Tem tido várias designações nos últimos 40 anos.
• Associação das Indústrias Navais
• Associação das Indústrias Marítimas

sendo actualmente a 
• Associação das Indústrias Navais – AI Navais



Representa associados de diferentes sectores de actividade
na indústria naval nacional, sendo os mais relevantes:

 Estaleiros de Construção Naval

 Estaleiros de Manutenção e Reparação Naval

 Gabinetes de Estudo e Projeto

 Empresas de I&D

 Empresas de Gestão e Projeto de Infraestruturas Navais

 Fornecedores de Serviços, Materiais e Equipamento

Quem
Somos

 Sociedades Classificadoras Navais



Estaleiros de Construção e Reparação Naval

Quem
Representamos

A AI Navais representa os interesses dos
estaleiros de construção, manutenção e
reparação naval portugueses, com especial
atenção aos 10 estaleiros associados.

Representam um conjunto muito diversificado
em termos de dimensão e tecnologias
aplicadas, desde a manutenção de navios
mercantes, a construção de navios de grande
complexidade, a manutenção da frota da
Marinha de Guerra, até embarcações de
pequena dimensão para pesca e lazer,
marcando ainda presença relevante no
mercado internacional de reparação e
manutenção de navios de grandes dimensões;



Outros Associados

Gabinetes de Estudo e Projeto

Empresas de Gestão e Projeto de 
Infraestruturas Navais

Fornecedores de Serviços, Materiais e 
Equipamento

Sociedades Classificadoras Navais

Quem
Representamos

Empresas de I&D



Requisitos e categorias de Associados

Estatutos
AI Navais

Efetivos
as empresas portuguesas que integrem as industrias navais e serviços
correlacionados (estaleiros navais de construção e reparação)

Institucionais
as instituições que desenvolvam atividades conexas com as industrias
navais

Honorários
Individualidades e entidades que tenham prestado relevantes serviços
às industrias navais e que aceitem aderir à AI Navais por convite desta



Atividade da
AI Navais

Nacional

A AINavais encontra-se representada nos Órgãos Sociais da CIP (Vice-
Presidência do Conselho Geral), que traduz o reconhecimento da
importância do setor de atividade que representamos.

A AINavais participa nas reuniões mensais realizadas pelo Conselho
Geral e Direção da CIP e faz parte dos Conselhos Estratégicos da
Indústria, Ambiente e no Conselho Estratégico para a Economia Digital.

A informação recebida da CIP é regularmente divulgada pelos nossos
associados e tem sido uma das nossas fontes de informação.

CIP – Confederação Empresarial de Portugal



Atividade da
AI Navais

Nacional

A AINavais participou na fundação da Fename em 1981, e é membro
dos Órgão Sociais (Direção, Mesa da Assembleia Geral e Conselho
Fiscal).

A AINavais participa sempre que necessário em reuniões de trabalho
relacionadas com a contratação coletiva e outros assunto relacionados
com relações laborais.

A AINavais tem dado assistência e suporte aos Associados em questões
ralativas a relações laborais.

Fename – Federação Nacional do Metal



Atividade da
AI Navais

Nacional

A AINavais colabora, sempre que necessário e relevante, com o
Ministério do Mar, nomeadamente através das relações com a DGPM –
Direção Geral da Política do Mar e com a DGRM – Direção Geral de
Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.

A AINavais colabora com a DGRM dando a conhecer a nossa posição no
que respeita às discussões realizadas nas sessões do Comité de
Segurança Marítima da IMO (Organização Marítima Internacional)

A colaboração com a DGPM tem sido importante nas discussões
públicas dos documentos orientadores da política para o Mar,
nomeadamente na Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 e
Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030.

Ministério do Mar



Atividade da
AI Navais

Nacional

A AINavais colabora regularmente com a AICEP Portugal Global,
nomeadamente em ações e eventos relacionados com a indústria
naval.

AICEP Portugal Global – Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal

A AINavais colabora regularmente e de modo estreito com o Fórum
Oceano – Associação da Economia do Mar, em ações de
esclarecimento e dinamização do Cluster do Mar, promovendo a
ligação com as empresas do setor.

Fórum Oceano



Atividade da
AI Navais

Internacional

A AINavais é membro de pleno direito da SEA Europe, Associação com
sede em Bruxelas, que promove a Indústria Naval e as empresas
europeias envolvidas na construção, manutenção e reparação de todos
os tipos de navios e outras estruturas marítimas relevantes, incluindo
também a cadeia de fornecimento de sistemas, equipamentos e
serviços.

A AINavais participa regularmente nas reuniões e eventos da SEA
Europe, e divulga pelos seus associados informação relevante
preparada em colaboração com o secretariado da SEA Europe.

SEA Europe – Associação Europeia de Estaleiros e 
Fornecedores de Equipamento Marítimo



Atividade da
AI Navais

Internacional

Desde fevereiro de 2014 a AINavais iniciou a sua participação como
membro do comité para o diálogo social criado pela Comissão
Europeia.

Este comité pretende promover o diálogo entra a indústria e os
representantes dos trabalhadores, facilitando as discussões, consultas
e ações conjuntas.

No âmbito deste comité tem sido desenvolvido um projeto referente
ao Capital Humano que estuda a situação do emprego, previsões e
tendências; evolução das aptidões; introdução de ferramentas
inovadoras para monitorizar novas aptidões etc.

Comité para o Diálogo Social



Atividade da
AI Navais

Projetos

A AINavais tem participado em vários projetos europeus do 6º e 7º
Programas Quadro, Erasmus+ e do Interreg – Espaço Atlântico.

A AINavais tenta, sempre que possível, participar em projetos
relacionados com o setor, que permitam a participação ativa e frutuosa
dos Associados e outras empresas nacionais. Estes projetos promovem
a colaboração com outras associações europeias e a criação de laços
entre PMEs nacionais e europeias.

Últimos Projetos:
 EuroVIP com participação do Arsenal do Alfeite
 REFRESH com participação da Tecnoveritas
 AuxNavalia+
 ICBVET
 Consortex com a participação da Tecnoveritas, Almadesign,

Veranavis, Olimar, Penimar e Hotelis

Projetos Europeus



A Indústria
Naval

Situação atual

A indústria naval em Portugal tem registado um crescimento anual
desde 2011 recuperando assim de 5 longos anos de recessão.
Em 2020 a construção naval registou um crescimento de 18% face a
2019 e a mnutenção e reparação naval cresceu 26%.



ASSOCIAÇÃO  DAS INDÚSTRIAS NAVAIS

Rua Jorge Afonso, nº 31, 6º
1600 - 126 Lisboa

Telelefone +351 21 781 8770  

ain@ain.pt

www.ain.pt 


