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I. Sobre a NCI Agency
A NCI AGENCY - NATO Communications and Information Agency - www.ncia.nato.int/, foi
criada em 2012 para fortalecer a Aliança através da conexão entre as suas forças mais
diversas ao proporcionar, de forma segura e coerente, comunicações interoperáveis,
sistemas de informação e serviços de apoio e consultoria, de comando e controlo,
fornecer suporte rápido para as operações e missões da Aliança, permitindo otimizar os
objetivos da NATO.
As oportunidades de Procurement são abertas a todos os Estados-membros da NATO,
com 80% do trabalho desenvolvido pela NCI Agency a ser realizado através de contratos
junto das indústrias nacionais.
Uma das principais missões da NCI Agency é a aquisição de capacidades para o C4ISR
(Command, Control, Communications, and Computers, Intelligence, Surveillance, and
Reconnaissance), incluindo Cibersegurança e defesa de mísseis - para a NATO e para os
Estados que dela fazem parte.
No âmbito desta missão, todas as oportunidades para aquisição de produtos e serviços
de tecnologia da informação e comunicação são publicadas através de Licitação Pública
Internacional, através da NCI Agency.

Imagem 1: Página inicial da NCI Agency.
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II. Registo na NCI Agency
a. Como se registar na NCI Agency?
1. Obter um Basic Ordering Agreement (BOA);
2. Entrar na lista de concorrentes nos concursos públicos internacionais
(ICBs);
3. Seguir a página de oportunidades no portal da NCI Agency;
4. Seguir a NCI Agency no Twitter através de: NCIAAcquisition.
Qualquer empresa da Base Tecnológica e Industrial de Defesa (BTID), disposta a
trabalhar com a NCI Agency, deve obter um Basic Ordering Agreement (BOA). Caso
pretenda a inscrição da sua empresa neste programa deverá enviar um e-mail a
manifestar essa intenção para: boa@ncia.nato.int.
O BOA é um método de aquisição rápido e eficiente, obrigatório para os produtores de
bens e fornecedores de serviços para a NATO. Atualmente 759 empresas de 28 países
da NATO têm acesso direto às oportunidades publicadas pela NCI Agency.
Após manifestar o interesse da empresa que representa, através do e-mail indicado,
deverá receber informação detalhada com modelos e instruções para efetuar a inscrição,
uma lista com os produtos e serviços que pretende fornecer, termos e condições de
participação, entre outros.
Terá desde o início do processo o acompanhamento de um colaborador da NCI Agency
disponível para qualquer dúvida ou informação.
Após submeter todos os documentos necessários para obtenção de um BOA e uma vez
assinado por ambas as partes, a empresa que representa será adicionada à lista BOA.
Mais informações em: https://www.ncia.nato.int/Industry/Pages/Basic-OrderingAgreements-BOA.aspx

b. Quem são os fornecedores da NCI Agency?
Pode consultar a lista de atuais fornecedores da NCI Agency com o programa BOA,
através de: https://www.ncia.nato.int/Industry/Pages/Current-Suppliers.aspx.

c. Como se registar no NATO Security Investment Programme (NSIP) e em
projetos financiados por orçamentos militares (BC)?
•

•

•

Os concursos autorizados são formalmente comunicados às delegações
nacionais junto da NATO e das embaixadas dos Estados-membro da Aliança em
Bruxelas;
Os Estados-membro devem demonstrar junto da NCI Agency a lista dos
licitantes, juntamente com “Certificados de Elegibilidade” para cada empresa
listada que em Portugal é da responsabilidade da Direção-Geral de Recursos de
Defesa Nacional (DGRDN);
Todas as empresas nomeadas pelas autoridades nacionais competentes devem
receber uma cópia do “Certificado de Elegibilidade”.
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d. Como é que a NATO opera?
A NATO funciona através dos principais departamentos financeiros:
•
•
•

Investment Committee (IC) – NATO Security Investment Programme (NSIP) –
fundos plurianuais;
Military Budget Commmitte (BC) – administração, operações e manutenção –
fundos anuais;
Committees procure through Agencies (NCIA).

e. Como consultar oportunidades?
Entre na página da NCI Agency e clique na opção “Opportunities”. Poderá consultar, por
ordem cronológica, as mais recentes oportunidades publicadas pela NCI Agency.
Mais informações em: https://www.ncia.nato.int/business/current-opportunities.html

Imagem 2: Página de oportunidades da NCI Agency.

Pode ainda consultar e acompanhar oportunidades futuras da NCI Agency em:
https://www.ncia.nato.int/business/future-opportunities.html

f. Informações adicionais
Para dúvidas ou esclarecimentos adicionais deverá entrar em contacto com a idD
através do seguinte ponto de contacto:
Eng. Ricardo Santos Lopes
ricardo.lopes@iddportugal.pt
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Ricardo Santos Lopes
Diretor Desenvolvimento da BTID & Business Intelligence
ricardo.lopes@iddportugal.pt
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