
COMO CRIAR EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO BILATERAL NA 
ÁREA DA DEFESA?

ONDE PODEMOS SER UTEIS?



ENTIDADES PARCERIAS ÂMBITO
Ministério da Defesa Nacional Memorando de entendimento na área da 

defesa
Portugal-India Business Hub Câmara de Comércio da Índia Promover o intercâmbio económico nas áreas 

de comércio entre a Índia, Portugal e 
mercados da diáspora indiana: em áreas como 
as “energias renováveis (solar e eólica), 
construção, infraestruturas (estradas, portos, 
aeroportos), defesa (‘drones’, robótica, aviões 
de carga), processamento de alimentos e 
logística (cadeia de frio), turismo, hotelaria e 
imobiliário

Portugal-India Business Hub Reira Group/Goa Desk Abertura do PIB Hub Goa, para “fornecer um 
serviço local para apoiar a comunidade 
empresarial indiana interessada em fazer 
investimentos em Portugal e nos países de 
língua portuguesa, bem como apoiar a 
comunidade empresarial portuguesa que 
deseja investir na Índia

Portugal-India Business Hub AICEP Assistência “no desenvolvimento de relações 
comerciais diretas entre a Índia e Portugal: 
cooperar na organização de feiras, 
conferências e outros eventos, promover 
missões comerciais entre os dois países, trocar 
informações económicas e comerciais”.

Fundação de Ciência e Tecnologia Institutos Indianos de Tecnologia de 
Gandhinagar, Rrorkee e Madras

Programa colaborativo conjunto” em “todas as 
áreas de conhecimento, incluindo engenharia, 
ciências exatas, ciências da vida, ciências 
sociais e humanidades

Laboratório Ibérico Internacional de 
Nanotecnologia de Braga

Jawaharlal Nehru Centre for Advance Scientific 
Research de Bangalore

Facilitar o intercâmbio de conhecimento 
científico-tecnológico e o reforço das 
capacidades científicas e tecnológicas das 
partes na área de materiais e nanotecnologia

Universidade do Minho (3B’s Research 
Group)

National Center for Biological Sciences de 
Bangalore

Lançar uma plataforma conjunta de 
cooperação em áreas científicas, tais como 
bioengenharia e medicina regenerativa

Acordos firmados que têm por objetivo o desenvolvimento do comércio, da ciência e tecnologia e defesa



Portugal e a Índia acordaram também em cooperar no domínio da Administração Pública e 
Reformas na área da governação. “: Simplex, as Lojas do Cidadão e o e-government

Memorando de entendimento para promover “intercâmbios entre jovens portugueses e 
indianos

Portugal e a Índia comprometeram-se ainda a promover a cooperação bilateral na 
“investigação espacial e na utilização do espaço para fins pacíficos”, e, na área da cultura, 
“promover a circulação de artistas, a cooperação técnica no domínio do património material e 
imaterial e, também, a tradução de publicações artísticas e literárias” publicadas nos dois 
países.

Os dois países assinaram ainda um acordo para evitar a dupla tributação e a prevenção da 
evasão fiscal



ECONOMIA 

ÁREA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

GDP 1984.60 2135.33 2281.71 2451.79 2639.96 2844.89 3064.81 3297.83

GDP 

CRESCIMENTO 

%

7.177 7.595 6.857 7.452 7.675 7.763 7.731 7.603

INFLAÇÃO% 6.7 4.9 5.0 5.7 5.2 5.6 5.1 5.3



ÀREA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

GDP 1948.6 2135.3 2281.7 2451.8 2640.0 2844.9 3064.8 3297.8

ORÇAMENTO DE 

DEFESA

43.654 46.259 52.667 52.446 54.804 56.840 61.308 65.848

TOTAL DEFESA 

PROCUREMENT

10.643 10.523 9.787 10.356 11.207 12.264 13.540 14.623

EXERCITO 25.547 27.852 32.883 32.550 33.923 34.889 37.398 40.036

MARINHA 5.409 5.674 6.242 5.997 6.275 6.6650 7.296 7.869

FORÇA AÉREA 8.982 8.674 8.925 9.279 9.673 10.174 11.097 12.017

ORÇAMENTO DA DEFESA 



ÀREA 2017 2018 2019 2020 2021
PROCUREMENT 10.356 11.207 12.264 13.540 14.623

RDT&E / Research, 

Development, Test, and 

Evaluation

2.160 2.318 2.409 2.604 2.803

PESSOAL 31.426 31.101 33.684 33.714 35.845
O&M / Operations And 

Maintenance
7.112 7.715 7.992 8.726 9.652

ORÇAMENTO POR CATEGORIAS



As tendências do orçamento de defesa indiano 

refletem as mudanças económicas e fiscais do 

pais;

Após um abrandamento na sequência da crise 

financeira global o crescimento do orçamento de 

defesa está a acelerar à medida que os indicadores 

económicos e fiscais melhoram;

Apesar dos custos de funcionamento e pessoal 

terem tido um aumento substancial nos 

orçamentos da última década, prevê-se que os 

gastos de investimento e aquisições venham a 

tornar-se o principal foco nos próximos anos;

A emergência da índia como poder global, a 

competição direta com a China e Paquistão, darão 

um imperativo estratégico à expansão do poder 

militar indiano;

Espera-se que o orçamento de defesa cresça a 

níveis de 7% /ano em termos reais no médio e 

longo prazo alcançando os 66BUSD em 2021;

Os gastos com aquisições têm uma estimativa de 

15BUSD.

- Naval - Construction and Maintenance, Repair 

and Overhal (MRO);

- Space - Space Surveillance and Target and 

Government Satellite Communications;

- Aeronautical - Drones and Maintenance, Repair 

and Overhal (MRO);

- Cyber defense;  in this regarding important to 

mention the positive impact of the creation of the 

cyber security school, under the aegis of NATO, 

and its capacity-building mission might be an area 

of future cooperation.

- ICTs - Command and Control Systems, Smart 

Cities and Intelligent Mobility;

- Technical textiles.

There is dialogue already between companies in 

the field of ICT, naval MRO and space (UAV and 

SST).


