Designação do projeto | MESA - Excelling in Maintenance
Código do projeto | POCI-01-0249-FEDER-044751
Objetivo principal | OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a
inovação
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | MESA - MANUTENÇÃO, ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AERONAVES LDA
Data de aprovação | 2019-08-09
Data de início | 2019-03-18
Data de conclusão | 2023-01-17
Apoio no âmbito do sistema de incentivos Inovação Produtiva

Custo total elegível | 6.945.984,12€
Apoio Financeiro da UE:
FEDER | 1.712.656,90€
Apoio financeiro público nacional | 0,00 €
Executado

Por executar

Síntese do projeto
A MESA - MANUTENÇÃO, ENGENHARIA E SERVIÇOS DE AERONAVES LDA., é
uma empresa pertencente ao grupo económico MIRPURI INVESTMENTS, SGPS,
S.A. e opera em Portugal no setor da engenharia, reparação e manutenção de
aeronaves.
A empresa especializa-se em serviços de manutenção para os modelos da
construtora Airbus, nomeadamente as variantes A319, A320, A321, A310, A330
e A340, sendo que a MESA desenvolve a sua atividade sobretudo na
manutenção desses modelos a partir das suas diversas instalações na área da
grande Lisboa e aeroporto de Beja, tendo como seu principal cliente a HiFly,
empresa do grupo detentora de 12 aeronaves Airbus.

Onde? Portugal
O quê? Reforçar a
investigação,
o
desenvolvimento
tecnológico e a inovação

A MESA pretende com este projeto criar um novo estabelecimento num
hangar no aeroporto de Beja, de forma a poder oferecer um novo serviço de
manutenção de linha/base e hangaragem para dois novos modelos airbus,
nomeadamente, os modelos A380 e A330Neo, sendo que passará a ser a única
empresa no país a ter capacidade de realizar manutenção a estes modelos de
aeronave graças à capacidade do novo estabelecimento em receber aeronaves
de grande dimensão.

Para a criação deste novo estabelecimento realizará uma série de
investimentos que consistem na sua grande maioria na realização de obras de
adaptação das instalações e na aquisição de equipamentos para a realização de
manutenção de aeronaves de grande dimensão.
Com a realização deste projeto de investimento a MESA irá desenvolver duas
atividades de inovação, a oferta de um serviço de manutenção para as
aeronaves Airbus A380 e A330Neo tem um grau de novidade a nível nacional
associado pois nenhuma empresa a operar em Portugal tem capacidade para
efetuar tais serviços. Por outro lado, demonstra introduzir inovação de
processo a nível internacional visto que dotará o seu novo estabelecimento de
capacidade para efetuar manutenção a mais do que uma aeronave em
simultâneo e será a primeira empresa a realizar manutenção a aeronaves do
novo modelo Airbus A330Neo, diferenciando-se assim da concorrência.

A MESA pretende, assim, realizar um projeto de investimento que visa
contribuir para o desenvolvimento da região do Alentejo, através do
desenvolvimento na região de um setor intensivo em inovação que é o setor
aeronáutico e da criação direta de emprego contribuindo para a diminuição das
elevadas taxas de desemprego vigentes na região.
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