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Se a sua empresa ainda não está registada no “Source File” da NSPA ou, mesmo já 

estando registada, precise de atualizar o respetivo perfil da empresa, deve ser reenviado 

o formulário em anexo. Neste formulário, deve ser detalhada uma lista com todas as 

capacidades, produtos, serviços, certificações e contratos anteriores na área da defesa 

(caso existam). 

 

O registo da empresa junto à NSPA terá de ser iniciado on-line em: 

https://www.nspa.nato.int/business/procurement/vendor 

 

Quaisquer dúvidas sobre o preenchimento ou atualização da “Source File” poderão ser 

enviadas diretamente a partir da página acima indicada ou para o endereço de correio 

eletrónico:  source-file@nspa.nato.int 

 

Quando um procedimento concursal é iniciado, todas as empresas registadas na “Source 

File”, dentro da respetiva área de negócio, são convidadas para licitação. Quando tal não 

acontece, normalmente, o problema está relacionado com deficiências do procedimento 

de registo: endereços de e-mail inválidos ou desatualizados, áreas de negócio fornecidas 

não atualizadas ou desalinhadas com o procedimento em causa. Atenção que poderão 

acontecer outras situações para as quais é importante solicitar os devidos 

esclarecimentos junta da NSPA. 

 

As empresas poderão sempre fazer uma consulta proactiva das oportunidades de 

negócio junto da NSPA na página: 

https://www.nspa.nato.int/business/procurement/opportunities 

 

Ou através das seguintes ligações (por favor, use o Internet Explorer, Edge ou Firefox): 

• "Future Business Opportunities" (FBO) onde os potenciais licitantes podem expressar 

o seu interesse em participar no concurso (clique direito => ver detalhes e, em seguida, 

você tem o "Interested by RFP" botão na parte inferior direita): 

https://eportal.nspa.nato.int/eProcurement/FBO/FutureBusinessOpportunitiesList.aspx 
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• Os "Request for Proposal" (RFP) onde os licitantes podem fazer as suas ofertas (clique 

direito => ver detalhes e, em seguida, você tem o "BID" botão na parte inferior direita, 

em: 

https://eportal.nspa.nato.int/eProcurement/RFP/PublicRFPList.aspx 

 

As empresas dispostas a trabalhar com a NSPA são incentivadas a visitar regularmente o 

site da Web em busca de oportunidades. 

 

Caso você precise de qualquer suporte com o uso da plataforma (UserId/senhas/ 

problemas de login) entre em contato com o: nlsehelpdesk@nspa.nato.int 

 

Outras informações relevantes, como regulamentos de compras da NSPA ou folhetos 

informativos, também podem ser encontradas na web através porta de entrada para 

obter todas as informações relevantes sobre a NSPA: 

https://www.nspa.nato.int/default 

 

Para quaisquer esclarecimentos adicionais poderá igualmente entrar em contato com o 

Oficial de Ligação de Portugal junto à NSPA: 

- polo@nspa.nato.int 

- 00352 30636507 

- 00352 661438340 
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