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Processo de Aquisição de Bens e Serviços 

Quando um cliente solicita o fornecimento de um determina-
do produto ou serviço, o departamento de aquisições da 
agência consulta obrigatoriamente todos os fornecedores 
registados na base de dados (Source File) para essa activida-
de, para fornecimentos superiores a €76.800.  A estes forne-
cedores será enviado um pedido de proposta (request for 
proposal - RFP). O processo de selecção é relativamente com-
plexo, conforme descrito no ponto anterior, e envolve dife-
rentes factores, como por exemplo, o esforço de manter o 
balanço industrial equilibrado entre as nações.  

A resposta à RFP não é  obrigatória mas recomendável, uma 
vez que o fornecedor informou previamente a NSPA da sua 
capacidade de fornecer os bens e serviços a que a RFP se refe-
re.  

As respostas recebidas à RFP são guardadas e mantidas num 
cofre até à data limite de apresentação de propostas, data a 
partir da qual deixarão de ser aceites. Após a data limite, um 
grupo de especialistas nomeados para o efeito abre as dife-
rentes propostas e compara-as. A proposta que cumpra com 
os requisitos exigidos na RFP e que apresente o preço mais 
baixo será a vencedora. 

A NSPA informa a totalidade das empresas envolvidas do 
resultado do concurso. 
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Source File da NSPA 

Uma empresa para ter acesso aos concursos lançados 
pela NSPA terá que previamente estar registada na Sour-
ce File da agência. 

https://eportal.nspa.nato.int/REGISTRATION/
Register.aspx  

Aquisição de Bens e Serviços 

A NSPA responde às necessidades apresentadas pelos seus 
clientes em 85% das vezes através de concursos internacio-
nais. Estes concursos não são públicos, mas antes divulga-
dos entre as empresas inscritas na Source File. Adicional-
mente, a agência poderá fornecer informações sobre estes 
concursos às autoridades nacionais que, por sua vez, os 
divulgarão junto da sua indústria. 

Para equipamento com origem nos EUA, a agência pode 
também adquirir partes, sobressalentes e serviços através 
do FMS (U.S. Department of Defense's Foreign Military 
Sales), tendo por base um acordo entre a NSPA e o governo 
dos EUA que permite a obtenção de preços especiais. 

Em situações muito especiais, a NSPA poderá efetuar a 
aquisição direta. O recurso a esta modalidade terá que ser 
devidamente justificada com base numa situação de urgên-
cia operacional, impossibilidade da parte de outros forne-
cedores ou fornecimento/prestação de bens/serviços na 
sequência de outros anteriores que exijam que se mante-
nha o mesmo fornecedor. 

Para mais informações poderá ser contactada a Procure-
ment Division da NSPA através do seguinte e-mail 
pp@nspa.nato.int  

A que é a NSPA 

A Agência de Apoio da OTAN presta apoio logístico à 
OTAN. Nascida da fusão das antigas agências NAMSA, 
CEPMA e NAMA,  a NSPA é um organismo financiado 
integralmente pelos seus clientes, que funciona numa 
base não-lucrativa. Emprega 1200 colaboradores e está 
sediada em Capellen/Luxemburgo, com centros opera-
cionais em França, Hungria e Itália. 

A sua missão é fornecer serviços de apoio logístico adap-
tados,  eficazes e  com uma boa relação qualidade-preço 
para os sistemas e para as operações dos seus clientes. 

 

Limitações, exclusões e equilíbrios 

Em primeiro lugar, somente empresas sediadas em 
países membros da Organização de Suporte da OTAN, 
poderão fornecer produtos e serviços. A única exceção 
é quando um país terceiro parte de uma Parceria de 
Apoio está envolvido. Neste caso as suas empresas são 
também contactadas. 

Adicionalmente, em situações especiais e devidamen-
te fundamentadas, podem ser colocadas várias exigên-
cias pelas nações clientes, nomeadamente que os con-
cursos sejam limitados às empresas sediadas nos paí-
ses parte das parcerias de apoio. 

Por último, à medida que o equipamento militar atinge 
a fase final do seu ciclo de vida útil, a procura de par-
tes sobressalentes e componentes torna-se uma tarefa 
difícil, o que limita o processo de aquisição. 
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