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Perguntas Frequentes 
 

A minha empresa necessita de Licenciamento? 

 

O universo da Economia de Defesa inclui todas as organizações que no 

exercício da sua atividade desenvolvem ou têm potencial para desenvolver 

relações comerciais com o setor da Defesa. 

 

Contudo, em termos de licenciamento, distinguem-se as empresas consoante 

o tipo de artigo, bem ou serviço que produzem ou fornecem, comercializam ou 

intermedeiam, no estrito cumprimento da legislação vigente. As empresas 

que operam neste setor necessitam de licenciamento, se no âmbito da sua 

ação envolver Bens e Tecnologias Militares / Produtos Relacionados com a 

Defesa, necessitando de uma autorização adicional denominada por 

autorização para as exportações, transferências, corretagem e trânsito de 

produtos relacionados com a Defesa.  

 

Caso a sua atividade envolva bens de duplo uso controlados nos termos do 

previsto no regime comunitário, necessitam de autorização para a sua 

transferência. 
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Bens e Tecnologias Militares /  

Produtos Relacionados com a Defesa 

 

Produtos concebidos ou modificados especificamente para fins militares 

(Lista Militar Comum. Decreto-Lei nº.52/2015, de 15 de Abril). A Lista Militar 

Comum, descreve os bens tangíveis e intangíveis e os produtos, para os quais 

a(s) atividade(s) de comércio e/ou indústria carece(m) do necessário 

licenciamento por parte do MDN. 

 

Para mais informações deve consultar em “Informações Úteis” a LISTA 

MILITAR COMUM DA UNIÃO EUROPEIA adotada pelo Conselho em 9 de 

fevereiro de 2015 (equipamento abrangido pela Posição Comum 

2008/944/PESC do Conselho que define regras comuns aplicáveis ao controlo 

das exportações de tecnologia e equipamentos militares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bens de Duplo Uso 

 

Quaisquer produtos, incluindo suportes lógicos e tecnologia, que possam ser 

utilizados para fins civis e militares. 

 

 

 

 

Imagem 1: Produtos relacionados com a Defesa. Deve consultar o documento: Lista 

Militar Comum da União Europeia adotada pelo Conselho em 9 de fevereiro de 

2015. 
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Qualquer empresa pode requerer o Licenciamento para 

desenvolver atividade no âmbito da Economia de Defesa? 

 

O Licenciamento de Empresas para o exercício da atividade e comércio de 

Bens e Tecnologias Militares / Produtos Relacionados com a Defesa destina-

se apenas e só a empresas que pretendam produzir, investigar, comercializar 

e intermediar os bens que constam da lista militar comum, transposta no 

Decreto-Lei nº52/2015 de 15 de abril, atualizada anualmente. 

 

No entanto, as empresas que desenvolvem a sua atividade em qualquer outro 

setor, de forma a estarem habilitadas para a Economia de Defesa a nível 

nacional e internacional devem requerer uma credenciação específica para 

esse efeito diretamente ao Gabinete Nacional de Segurança. (Informações 

adicionais através do link: https://www.gns.gov.pt/faqs.aspx). 

 

Porquê requerer o Licenciamento? 

Somente as empresas licenciadas para a atividade de comércio e indústria de 

Bens e Tecnologias Militares / Produtos Relacionados com a Defesa podem 

investigar, desenvolver, produzir ou comercializar, bem como solicitar 

autorização para importar, exportar ou intermediar este tipo de produto. 

O MDN, através da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional (DGRDN), 

procede à respetiva autorização. 

 

Para apresentar proposta em concursos internacionais preciso de 

licença ou autorização? 

 

Caso o concurso envolva o fornecimento de bens e tecnologias militares ou a 

prestação de serviços com eles relacionados, os operadores económicos 

necessitam de estar previamente autorizados para a prática da atividade de 

comércio e indústria de Bens e Tecnologias Militares/ Produtos Relacionados 

com a Defesa. 

 

https://www.gns.gov.pt/faqs.aspx
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Quais são os custos associados ao pedido de licenciamento? 

 

O pedido de Licenciamento de Empresas para o exercício da atividade e 

comércio de Bens e Tecnologias Militares / Produtos Relacionados com a 

Defesa incorre em custos sobretudo por via dos documentos solicitados, 

nomeadamente: 

 Certidão permanente ou código de acesso atualizado; 

 Registo Criminal dentro da validade; 

 Declaração Bancária que refira a capacidade financeira da Empresa; 

 Credenciação de Segurança Nacional.  

Nota: Conforme divulgado no sítio do Gabinete Nacional de Segurança 

(GNS), (https://www.gns.gov.pt/informacao-sobre-regime-de-taxas-e-

servicos-prestados/informacao-sobre-taxas.aspx), com a entrada em 

vigor da Portaria n.º 1183/2010 de 17 de Dezembro, a prestação de 

serviços por este Gabinete passou a ficar, desde 1 de Janeiro de 2011, 

sujeita a regime de taxas, estando abrangidas nesse âmbito as 

credenciações de pessoas coletivas. O pagamento dos serviços 

requisitados, que deverá ser assegurado pela entidade requerente após 

submissão do pedido (efetuada online), constitui condição para a 

iniciação da tramitação do processo. 

Solicita-se assim que, por acesso ao portal do GNS 

(www.gns.gov.pt/gns/pt/servicosonline/), seja preenchido e submetido 

pedido através do formulário ali disponibilizado no espaço REQUISITAR 

SERVIÇOS. No campo “Pedido para”, selecionar “Outros” ou “PME” 

(conforme aplicável) e seguidamente assinalar a opção “Credenciação, 

renovação e elevação de pessoas coletivas (por marca)”, inserindo o 

quantitativo 1 na caixa Nacional. Concluído o preenchimento, descarregar 

a Nota de Liquidação, que habilita ao pagamento (por Netbanking ou 

Multibanco) do valor em apreço (262,50€ ou 350€, consoante se trate ou 

não de uma PME, como tal certificada pelo IAPMEI). O procedimento 

conducente à atribuição da Credenciação de Segurança Nacional será 

acionado logo que o pagamento do pedido submetido se encontre 

efetivado, sendo a DGRDN oportunamente notificada do respetivo 

despacho. 

https://www.gns.gov.pt/informacao-sobre-regime-de-taxas-e-servicos-prestados/informacao-sobre-taxas.aspx
https://www.gns.gov.pt/informacao-sobre-regime-de-taxas-e-servicos-prestados/informacao-sobre-taxas.aspx
http://www.gns.gov.pt/gns/pt/servicosonline/
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Qual é a validade da Licença para o Exercício da atividade de 

comércio e/ou Indústria de Bens e Tecnologias Militares / 

Produtos Relacionados com a Defesa? 

 

A Licença/Autorização concedida pelo MDN, publicada em Diário da República, 

não tem validade estipulada, contudo obedece a obrigações legais de report 

anual, conforme se apresenta posteriormente neste documento. 

 

Relativamente à credenciação atribuída pelo Gabinete Nacional de Segurança 

requer renovação geralmente a cada 3 (três) anos, sendo estipulada 

consoante a empresa.  

 

Que obrigações incorre a minha empresa para manter a Licença? 

 

RENOVAÇAO DA CREDENCIAÇÃO DE SEGURANÇA NACIONAL: 

Se não for solicitada ao GNS, (aproximadamente com 3 meses de 

antecedência), através da DGRDN, implica a caducidade da mesma e em 

consequência, a elaboração de um despacho de caducidade. (Art.º 12.º, alínea 

d), da Lei 49/2009, de 5 de agosto; 

 

COMUNICAÇÕES OBRIGATÓRIAS: 

Nos termos das alíneas a) e b) do art.º 28 do já referido diploma legal, deverão 

aquelas ser feitas até ao último dia do mês de janeiro. Deverá ser comunicada 

a identidade de todos os órgãos sociais, o montante das respetivas 

participações e um relatório das atividades efetuadas apenas na área da 

defesa. A ausência destas comunicações leva à aplicação de coimas de 1000 

€ a 200 000 € e ainda à revogação da licença - alínea b) do Art.º 36.º e alínea 

b) do art.º 13.º;  

 

OUTRAS COMUNICAÇÕES: 

A ausência destas comunicações (das restantes alíneas constantes no artigo 

28.º), conduz também à contra ordenação referida no ponto anterior - 

aplicação de coimas de 1000 € a 200 000 € e ainda à revogação da licença - 

alínea b) do Art.º 36.º e alínea b) do art.º 13.º. 
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Como devo solicitar a autorização para exportar, importar ou 

intermediar bens e tecnologias militares? 

 

A solicitação de autorização para transferir Bens e Tecnologias Militares / 

Produtos Relacionados com a Defesa deverá ser previamente solicitada à 

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. 

 

 

 

Informações adicionais através do correio eletrónico: 

info@iddportugal.pt  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

mailto:info@iddportugal.pt
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Legislação: 

 

Bens e Tecnologias Militares / Produtos relacionado com a Defesa 

 

Lei nº 49/2009, de 5 de agosto; 

Lei nº37/2011, de 22 de junho; 

Decreto-lei n.º 52/2015, de 15 de abril; 

Portaria n.º 290/2011, de 4 de novembro; 

Portaria nº109/2012, de 29 de junho. 

 

Bens de Duplo Uso 

Regulamento (CE) n.º 428/2009, do Conselho, de 5 de Maio- regime 

comunitário de controlo das exportações, transferências, corretagem e 

trânsito de produtos de dupla utilização; 

Lei 15/2001, de 5 de Junho (RGIT) -Sanções (Art.92º/Art.108º); 

Projeto de diploma (sanções e procedimentos). 


