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I. PLATAFORMAS NACIONAIS

DESIGNAÇÃO MERCADO PORTAL 
ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 
DESCRIÇÃO 

CUSTOS 
ASSOCIADOS 

1 Vortal Portugal www.pt.vortal.biz/
Governo de 

Portugal 

 Acesso por assinatura digital a entidade recebe alertas 
parametrizados via email p. ex. de ofertas de contratação 
pública que todos os dias são lançadas online. Considerando 
a consulta da plataforma como meio preferencial. Se 
aplicável a empresa poderá também ser sugerida a 
consultas de compras se acionar essa opção de divulgação. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

2 Gatewit Portugal www.compraspublicas.com
Governo de 

Portugal 

A entidade recebe gratuitamente por email as 
oportunidades publicadas no DRE sobre a contratação 
pública. É notificado dos anúncios existentes consoante a 
sua área de atividade. Pode também optar por informação 
em formato EXCEL com dados dos concursos 
disponibilizados online. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

3 anoGov Portugal www.anogov.com/r5/
Organizações 

Públicas e Privadas 

 Acesso por assinatura digital a entidade recebe alertas 
parametrizados via email p. ex. de ofertas de contratação 
pública que todos os dias são lançadas online. Considerando 
a consulta da plataforma como meio preferencial. Se 
aplicável a empresa poderá também ser sugerida a 
consultas de compras se acionar essa opção de divulgação. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

http://www.pt.vortal.biz/
http://www.compraspublicas.com/
http://www.anogov.com/r5/
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ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 
DESCRIÇÃO 

CUSTOS 
ASSOCIADOS 

4 Saphety Portugal 
www.login.saphety.com/pt/g

ov/
Organizações 

Públicas e Privadas 

 Acesso por assinatura digital a entidade recebe alertas 
parametrizados via email p. ex. de ofertas de contratação 
pública que todos os dias são lançadas online. Considerando 
a consulta da plataforma como meio preferencial. Se 
aplicável a empresa poderá também ser sugerida a 
consultas de compras se acionar essa opção de divulgação. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

5 acinGov Portugal 
www.acingov.pt/acingovprod

/2/
Organizações 

Públicas e Privadas 

 Acesso por assinatura digital a entidade recebe alertas 
parametrizados via email p. ex. de ofertas de contratação 
pública que todos os dias são lançadas online. Considerando 
a consulta da plataforma como meio preferencial. Se 
aplicável a empresa poderá também ser sugerida a 
consultas de compras se acionar essa opção de divulgação. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

6 Compete2020 Portugal 
www.poci-

compete2020.pt/concursos/
Avisos-COMPETE2020

Organizações 
Públicas e Privadas 

 Acesso por assinatura digital a entidade recebe alertas 
parametrizados via email p. ex. de ofertas de contratação 
pública que todos os dias são lançadas online. Considerando 
a consulta da plataforma como meio preferencial. Se 
aplicável a empresa poderá também ser sugerida a 
consultas de compras se acionar essa opção de divulgação. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

http://www.login.saphety.com/pt/gov/
http://www.login.saphety.com/pt/gov/
http://www.acingov.pt/acingovprod/2/
http://www.acingov.pt/acingovprod/2/
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/Avisos-COMPETE2020
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/Avisos-COMPETE2020
http://www.poci-compete2020.pt/concursos/Avisos-COMPETE2020
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II. PLATAFORMAS INTERNACIONAIS

DESIGNAÇÃO MERCADO PORTAL 
ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 
DESCRIÇÃO 

CUSTOS 
ASSOCIADOS 

1 
EDA - European 
Defence Agency 

União Europeia 
www.eda.europa.eu/procure
ment-biz/procurement/eda-

procurement 
Agência Europeia 

A pesquisa é feita no site sem necessidade de registo com 
acesso às ofertas existentes. 

Gratuito 

2 
TED -Tenders Electronic 

Daily 
União Europeia 

www.ted.europa.eu/TED/mai
n/HomePage.do 

União Europeia 

Acesso gratuito a oportunidades de negócio na União 
Europeia, no Espaço Económico Europeu e noutros 
contextos. 
Todos os dias são publicados no TED novos 1700 anúncios 
de concursos públicos. Personalização dos perfis de 
pesquisa. Receção de alertas por correio eletrónico com 
base nos perfis de pesquisa.  

Gratuito 

3 
Enterprise Europe 

Network 
União Europeia 

www.een.ec.europa.eu/part
ners 

União Europeia 

Acesso à maior rede de dados online da Europa sobre 
oportunidades de negócios. Procure empresas ou parceiros 
académicos para fabricar, distribuir, desenvolver e fornecer 
produtos, ideias e/ou serviços. 

Gratuito 

4 
EMSA - European 

Maritime Safety Agency 
União Europeia 

www.emsa.europa.eu/work/
procurement.html 

Agência Europeia 
A empresa deve inscrever-se para receber a EMSA 
Procurement Newsletter. Ao fazê-lo recebe notificações 
cada vez que a EMSA lança um concurso. 

Gratuito 

5 
NSPA - NATO Support 

Agency 
NATO 

www.nspa.nato.int/en/index.
htm 

NATO 
A entidade quando registada como fornecedor NSPA  pode 
ser contactada quando a oferta é publicada na FBO (Future 
Business Oportunity) gera uma NOI (Notification of Intent). 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

6 
NCIA - NATO 

Communications & 
Information Agency 

NATO 
www.ncia.nato.int/business/
current-opportunities.html 

NATO 
A pesquisa é feita no site sem necessidade de registo com 
acesso às ofertas existentes. 

Gratuito 

7 UN Global Marketplace ONU www.ungm.org/ 
United Nations 

Global 
Marketplace 

A entidade deve ser registada no site, caso opte por receber 
os alertas de concursos terá de pagar uma comissão e 
encargos. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

http://www.eda.europa.eu/procurement-biz/procurement/eda-procurement
http://www.eda.europa.eu/procurement-biz/procurement/eda-procurement
http://www.eda.europa.eu/procurement-biz/procurement/eda-procurement
http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.een.ec.europa.eu/partners
http://www.een.ec.europa.eu/partners
http://www.nspa.nato.int/en/index.htm
http://www.nspa.nato.int/en/index.htm
http://www.ncia.nato.int/business/current-opportunities.html
http://www.ncia.nato.int/business/current-opportunities.html
http://www.ungm.org/
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DESIGNAÇÃO MERCADO PORTAL 
ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 
DESCRIÇÃO 

CUSTOS 
ASSOCIADOS 

8 Marchés Online França 

www.marchesonline.com/ap
pels-

offres/acheteurs/ministere-
de-la-defense-sga-spac-

C6008 

Organizações 
Públicas e Privadas 

Base de dados de concursos públicos de todos os setores. 
Com o registo no site é possível aceder a todas as ofertas, 
com perfil de pesquisa automatizado e alertas de email 
quando é lançada nova oferta que corresponda aos 
parâmetros definidos. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

9 Achats Defense França www.achats.defense.gouv.fr/ 
Organismos 

Públicos 
A visualização das ofertas públicas e resposta a estas é 
possível. 

Gratuito 

10 
eTenders of the Irish 

Government 
Irlanda www.etenders.gov.ie/ 

Organizações 
Públicas 

O acesso é feito mediante registo no site este permite obter 
notificações das publicações de concurso efetuadas na área 
da defesa. 

Gratuito 

11 
Defence Contracts 

Online 
Reino Unido www.contracts.mod.uk/ 

Organismos 
Públicos 

O acesso é feito através de subscrição no portal onde pode 
utilizar as ferramentas de pesquisa, recebe emails diários 
com informação das ofertas publicadas e informação 
relativa a eventos relacionados com a Defesa e Segurança. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

12 
Defence Contracts 

Information 
Reino Unido www.dcicontracts.com/ 

Organizações 
Públicas e Privadas 

O acesso é feito através de subscrição que permite visualizar 
uma extensa BD com informação de concursos públicos e 
privados. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

http://www.marchesonline.com/appels-offres/acheteurs/ministere-de-la-defense-sga-spac-C6008
http://www.marchesonline.com/appels-offres/acheteurs/ministere-de-la-defense-sga-spac-C6008
http://www.marchesonline.com/appels-offres/acheteurs/ministere-de-la-defense-sga-spac-C6008
http://www.marchesonline.com/appels-offres/acheteurs/ministere-de-la-defense-sga-spac-C6008
http://www.marchesonline.com/appels-offres/acheteurs/ministere-de-la-defense-sga-spac-C6008
http://www.achats.defense.gouv.fr/
http://www.etenders.gov.ie/
http://www.contracts.mod.uk/
http://www.dcicontracts.com/
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RESPONSÁVEL 
DESCRIÇÃO 

CUSTOS 
ASSOCIADOS 

13 
Defence Contracts 

Information 
Reino Unido www.dcicontracts.com/ 

Organizações 
Públicas e Privadas 

O acesso é feito através de subscrição que permite visualizar 
uma extensa BD com informação de concursos públicos e 
privados. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

14 
Defence & Security 

Acelarator 
Reino Unido 

www.gov.uk/government/or
ganisations/defence-and-

security-accelerator 

Organizações 
Públicas e Privadas 

O acesso às ofertas é possível no site e visualização destas 
bem como as respostas. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

15 
Strategic Defence 

Intelligence 
Reino Unido 

www.strategicdefenceintellig
ence.com/about/ 

Organizações 
Públicas e Privadas 

O acesso é feito por subscrição, contem serviço de alertas 
de novas ofertas baseado nos parâmetros definidos pelo 
subscritor. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

16 Africa Gateway África 
www.africagateway.info/sect

or/Tenders-Defence 
Organizações 

Públicas e Privadas 

O acesso é feito mediante registo no site este permite obter 
notificações das publicações de concurso efetuadas na área 
da defesa. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

17 
Appels d'offre - MDN 

Algerie 
Argélia 

www.mdn.dz/site_principal/i
ndex.php?L=fr#undefined 

MDN Algerie 
As publicações de concursos públicos são efetuadas no site 
e estão disponíveis para consulta pública. 

Gratuito 

18 
Appels d'offre - 

Republique Tunisienne 
Tunísia 

www.defense.tn/index.php/f
r/appels-doffres-mdn 

MDN Tunísia 
As publicações de concursos públicos são efetuadas no site 
e estão disponíveis para consulta pública. 

Gratuito 

19 
Ministry of Defence 

Quénia 
Quénia www.mod.go.ke/?p=2880 

Organizações 
Públicas 

O acesso às ofertas é possível no site e visualização destas 
bem como as respostas. 

Gratuito 

20 
Korean Defence 

Industries Association 
Coreia do Sul www.kdia.or.kr/eng/main.do 

Organizações 
Públicas e Privadas 

O acesso é feito por associação e inscrição da empresa e a 
visualização das ofertas e contactos na área de negócio é 
efetuado posteriormente. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

21 Government of India India 
www.eprocure.gov.in/cppp/l

atestactivetenders 
Organizações 

Públicas 
A visualização das ofertas públicas e resposta a estas é 
possível no site. 

Gratuito 

http://www.dcicontracts.com/
http://www.gov.uk/government/organisations/defence-and-security-accelerator
http://www.gov.uk/government/organisations/defence-and-security-accelerator
http://www.gov.uk/government/organisations/defence-and-security-accelerator
http://www.strategicdefenceintelligence.com/about/
http://www.strategicdefenceintelligence.com/about/
http://www.africagateway.info/sector/Tenders-Defence
http://www.africagateway.info/sector/Tenders-Defence
http://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=fr#undefined
http://www.mdn.dz/site_principal/index.php?L=fr#undefined
http://www.defense.tn/index.php/fr/appels-doffres-mdn
http://www.defense.tn/index.php/fr/appels-doffres-mdn
http://www.mod.go.ke/?p=2880
http://www.kdia.or.kr/eng/main.do
http://www.eprocure.gov.in/cppp/latestactivetenders
http://www.eprocure.gov.in/cppp/latestactivetenders
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22 Government of India India 
www.eprocuremes.gov.in/nic

gep/app 
Organizações 

Públicas 
A visualização das ofertas públicas e resposta a estas é 
possível no site. 

Gratuito 

23 

Sultanate of Oman 
Ministry of Defence 

Office of the Secretary 
General 

Omã 
www.modsg.gov.om/en/Pag

es/e-Services.aspx 
Organizações 

Públicas 

O acesso é feito por subscrição e criação de conta com login 
de acesso mediante as condições necessárias para ser 
fornecedor que devem ser demonstradas aquando do 
registo para ter acesso à oferta publicada. 

Gratuito 

24 

ABIMDE - Associação 
das Indústrias de 

Materiais de Defesa e 
Segurança 

Brasil 
www.abimde.org.br/licitacoe

s 
Organizações 

Públicas e Privadas 
A visualização é possível no site sem subscrição e é possível 
solicitar serviço de alertas de email.  

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

25 
RFP - Find Public Sector 
Contract Opportunities 

Canada 
www.rfp.ca/organization/De

partment-of-National-
Defence 

Organizações 
Públicas 

O acesso é feito por subscrição e criação de conta com login 
que permite visualizar as publicações efetuadas por 
entidades públicas e privadas. Tem serviço de alertas das 
ofertas lançadas para o email do cliente consoante os 
interesses diariamente. Oferece um período experimental 
gratuito. 

Gratuito 

26 Government of Canada Canada www.buyandsell.gc.ca/ 
Organizações 

Públicas 
A visualização é possível no site sem subscrição e é possível 
solicitar serviço de alertas de email.  

Gratuito 

27 
Institute of Nuclear 

Materials Management 
EUA www.inmm.org 

Organizações 
Públicas e Privadas 

O acesso é feito por associação e inscrição da empresa e a 
visualização das ofertas e contactos na área de negócio é 
efetuado posteriormente. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

28 Governement Bids EUA 

www.governmentbids.com/s
ecurity-safety-

bids/ammunitions-weapons-
en.jsa 

Organismos 
Públicos 

Acesso por assinatura digital a entidade recebe alertas 
parametrizados via email p. ex. de ofertas de contratação 
pública. Considerando a consulta da plataforma como meio 
preferencial. Se aplicável a empresa poderá também ser 
sugerida a consultas de compras se acionar essa opção de 
divulgação. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

http://www.eprocuremes.gov.in/nicgep/app
http://www.eprocuremes.gov.in/nicgep/app
http://www.modsg.gov.om/en/Pages/e-Services.aspx
http://www.modsg.gov.om/en/Pages/e-Services.aspx
http://www.abimde.org.br/licitacoes
http://www.abimde.org.br/licitacoes
http://www.rfp.ca/organization/Department-of-National-Defence
http://www.rfp.ca/organization/Department-of-National-Defence
http://www.rfp.ca/organization/Department-of-National-Defence
http://www.buyandsell.gc.ca/
http://www.inmm.org/
http://www.governmentbids.com/security-safety-bids/ammunitions-weapons-en.jsa
http://www.governmentbids.com/security-safety-bids/ammunitions-weapons-en.jsa
http://www.governmentbids.com/security-safety-bids/ammunitions-weapons-en.jsa
http://www.governmentbids.com/security-safety-bids/ammunitions-weapons-en.jsa
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29 
Defence Intelligence 

Agency  
EUA 

www.dia.mil/Business/Needi
pedia/ 

Organismos 
Públicos 

A pesquisa é feita no site sem necessidade de registo com 
acesso às ofertas existentes. 

Gratuito 

30 
Office of Small Business 

Defence 
EUA 

Office of Small Business 
Defence 

Organismos 
Públicos 

As ofertas estão disponíveis no site sem necessidade de 
registo. 

Gratuito 

31 
Federal Business 

Opportunities  
EUA www.fbo.gov/ 

Organismos 
Públicos 

A pesquisa é feita no website e o registo permite acesso às 
ofertas com opção de alertas sendo necessário o registo na 
plataforma. 

Gratuito 

32 
Naval Air Systems 

Comand Office of Small 
Business Programs 

EUA www.navair.navy.mil/osbp/ 
Organismos 

Públicos 
A pesquisa é feita no site sem necessidade de registo com 
acesso às ofertas existentes.  

Gratuito 

33 
 Space and Naval 
Warfare Systems 

Command (SPAWAR) 
EUA 

www.e-
commerce.sscno.nmci.navy.

mil/ 

Organismos 
Públicos 

A pesquisa é feita no site sem necessidade de registo com 
acesso às ofertas existentes. 

Gratuito 

34 
U.S. Air Force Small 

Business 
EUA 

www.airforcesmallbiz.org/sm
all-business-innovation-
research-small-business-

technology-transfer-
programs/ 

Organismos 
Públicos 

Reunir os requisitos legais para ser integrado e nos 
programas. 

Gratuito 

35 
Australian Government 

/Austender 
Austrália 

www.tenders.gov.au/?event
=public.ATM.list 

Organizações 
Públicas 

O acesso é feito mediante registo no site este permite obter 
notificações das publicações de concurso efetuadas na área 
da defesa. 

Gratuito 

36 
New Zeland 

Government Business 
Website 

Nova Zelândia 
www.gets.govt.nz/ExternalIn

dex.htm 
Organizações 

Públicas 

O acesso é feito por subscrição e criação de conta com login 
que permite visualizar as publicações efetuadas por 
entidades públicas e privadas. Tem serviço de alertas das 
ofertas lançadas para o email do cliente consoante os 
interesses diariamente. 

Gratuito 

37 
New Zeland Defence 

Force 
Nova Zelândia 

www.nzdf.bravosolution.com
/web/login.shtml 

Organizações 
Públicas 

O acesso é feito por subscrição e criação de conta com login 
que permite visualizar e responder as publicações efetuadas 
por entidades públicas e privadas. 

Gratuito 

http://www.dia.mil/Business/Needipedia/
http://www.dia.mil/Business/Needipedia/
http://www.fbo.gov/
http://www.navair.navy.mil/osbp/
http://www.e-commerce.sscno.nmci.navy.mil/
http://www.e-commerce.sscno.nmci.navy.mil/
http://www.e-commerce.sscno.nmci.navy.mil/
http://www.airforcesmallbiz.org/small-business-innovation-research-small-business-technology-transfer-programs/
http://www.airforcesmallbiz.org/small-business-innovation-research-small-business-technology-transfer-programs/
http://www.airforcesmallbiz.org/small-business-innovation-research-small-business-technology-transfer-programs/
http://www.airforcesmallbiz.org/small-business-innovation-research-small-business-technology-transfer-programs/
http://www.airforcesmallbiz.org/small-business-innovation-research-small-business-technology-transfer-programs/
http://www.tenders.gov.au/?event=public.ATM.list
http://www.tenders.gov.au/?event=public.ATM.list
http://www.gets.govt.nz/ExternalIndex.htm
http://www.gets.govt.nz/ExternalIndex.htm
http://www.nzdf.bravosolution.com/web/login.shtml
http://www.nzdf.bravosolution.com/web/login.shtml
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38 Global Tenders Internacional 
www.globaltenders.com/glo
bal_tenders_subscription.ht

m 

Organizações 
Públicas e Privadas 

O acesso é feito por subscrição e criação de conta com login 
que permite visualizar as publicações efetuadas por 
entidades públicas e privadas. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

39 OPPEX Internacional www.oppex.com/company 
Organizações 

Públicas e Privadas 

O acesso é feito por subscrição e criação de conta com login 
que permite visualizar as publicações efetuadas por 
entidades públicas e privadas. Tem serviço de alertas das 
ofertas lançadas para o email do cliente consoante os 
interesses diariamente. Oferece um período experimental 
gratuito. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

40 Tender Tiger Internacional 
www.tendertiger.co.in/quick
search.aspx?si=&st=qs&tt=&
SerCat=38&SerText=Drone 

Organizações 
Públicas e Privadas 

O acesso é feito por subscrição e criação de conta com login 
que permite visualizar as publicações efetuadas por 
entidades públicas e privadas. Tem serviço de alertas das 
ofertas lançadas para o email do cliente consoante os 
interesses diariamente. Oferece um período experimental 
gratuito. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

41 Tenders Info Internacional 
www.tendersinfo.com/global

-defence-tenders.php
Organizações 

Públicas e Privadas 

O acesso é feito por subscrição e criação de conta com login 
que permite visualizar as publicações efetuadas por 
entidades públicas e privadas. Tem serviço de alertas das 
ofertas lançadas para o email do cliente consoante os 
interesses diariamente. Oferece um período experimental 
gratuito. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

42 
Unmaned Aerial Vehicle 

Associaton 
Internacional www.uavs.org/opportunities 

Organizações 
Públicas 

A visualização completa das ofertas públicas no site por 
vezes requer a assinatura/associação  

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

43 Defence Suppliers Internacional www.defence-suppliers.com/ 
Organizações 

Públicas e Privadas 

Base de dados de empresas fornecedoras de serviços na 
área da defesa e segurança acessível ao público e divulgação 
de eventos e conferências de organizações públicas e 
privadas na área com possível subscrição para poderem ter 
acesso a uma newsletter. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

44 Defence Industries Internacional 
www.defence-

industries.com/whitepapers 
Organizações 

Públicas e Privadas 

O acesso é feito por subscrição e criação de conta com login 
que permite visualizar as publicações efetuadas por 
entidades públicas e privadas. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

http://www.globaltenders.com/global_tenders_subscription.htm
http://www.globaltenders.com/global_tenders_subscription.htm
http://www.globaltenders.com/global_tenders_subscription.htm
http://www.oppex.com/company
http://www.tendertiger.co.in/quicksearch.aspx?si=&st=qs&tt=&SerCat=38&SerText=Drone
http://www.tendertiger.co.in/quicksearch.aspx?si=&st=qs&tt=&SerCat=38&SerText=Drone
http://www.tendertiger.co.in/quicksearch.aspx?si=&st=qs&tt=&SerCat=38&SerText=Drone
http://www.tendersinfo.com/global-defence-tenders.php
http://www.tendersinfo.com/global-defence-tenders.php
http://www.uavs.org/opportunities
http://www.defence-suppliers.com/
http://www.defence-industries.com/whitepapers
http://www.defence-industries.com/whitepapers
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DESIGNAÇÃO MERCADO PORTAL 
ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 
DESCRIÇÃO 

CUSTOS 
ASSOCIADOS 

45 Cybersecurity Ventures Internacional 
www.cybersecurityventures.

com/our-company/ 
Organzações 

Públicas e Privadas 

O acesso é feito por subscrição e criação de conta com login 
que permite visualizar as publicações efectuadas por 
entidades públicas e privadas. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

46 
Center For Internet 

Security 
Internacional 

www.cisecurity.org/services/
cis-cybermarket/ 

Organzações 
Públicas e Privadas 

O acesso é feito por subscrição e criação de conta com 
acesso a ofertas do mercado da cibersegurança. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

47 
Executive Womens 

Forum 
Internacional 

www.ewf-
usa.com/?page=JoinCorpBen 

Organizações 
Públicas e Privadas 

O acesso é feito por subscrição e criação de conta com 
acesso a ofertas do mercado da cibersegurança. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

48 
Defence & Security 

Systems 
Internacional 

www.defence-and-
security.com/mediapacks/ 

Organizações 
Públicas e Privadas 

O acesso é feito por subscrição e criação de conta com login 
que permite visualizar e responder as publicações 
efectuadas por entidades públicas e privadas. Pode escolher 
opção gratuita com serviços limitados. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

49 
Integrated Procurement 

Thecnologies 
Internacional 

www.iptsb.com/intl_markets
.shtml 

Organizações 
Públicas e Privadas 

O acesso é feito por contacto via email para acesso a ofertas 
e ao mercado pretendido. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

50 
Society of Maritime 

Industries 
Internacional 

www.maritimeindustries.org
/Membership-Benefits 

Organizações 
Públicas e Privadas 

O acesso é feito por associação e criação de conta com login 
que permite acesso a publicações efectuadas por entidades 
públicas e privadas. Tem serviço de alertas para o email do 
cliente consoante os interesses diariamente. 

Pago consoante 
serviços 

utilizados 

http://www.cybersecurityventures.com/our-company/
http://www.cybersecurityventures.com/our-company/
http://www.cisecurity.org/services/cis-cybermarket/
http://www.cisecurity.org/services/cis-cybermarket/
http://www.ewf-usa.com/?page=JoinCorpBen
http://www.ewf-usa.com/?page=JoinCorpBen
http://www.defence-and-security.com/mediapacks/
http://www.defence-and-security.com/mediapacks/
http://www.iptsb.com/intl_markets.shtml
http://www.iptsb.com/intl_markets.shtml
http://www.maritimeindustries.org/Membership-Benefits
http://www.maritimeindustries.org/Membership-Benefits
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DESIGNAÇÃO MERCADO PORTAL 
ENTIDADE 

RESPONSÁVEL 
DESCRIÇÃO 

CUSTOS 
ASSOCIADOS 

1 
NSPA - Nato Support 

Agency 
NATO 

https://eportal.nspa.nato.int
/eProcurement/FBO/FutureB
usinessOpportunitiesList.asp

x?ni=0&lng=en 

NSPA 

Future Business Opportunities (FBO) providencia 
informação antecipada sobre concursos públicos que serão 
lançados pela NSPA no curto e médio prazo, como forma de 
preparar as entidades interessadas. 

Gratuito 

2 
NCI Agency - NATO 
Communications & 
Information Agency 

NATO 
https://www.ncia.nato.int/b

usiness/future-
opportunities.html 

NCI Agency 

NCI Agency Future Opportunities com infomração 
antecipada sobre os concursos públicos que serão lançados 
pela NCI Agency no curto e médio prazo, como forma de 
preprar as entidades interessadas. 

Gratuito 

3 
NATO ACT - Allied 

Command 
Transformation 

NATO 
www.act.nato.int/futures-

work 
NATO ACT 

Página com informação dedicada ao trabalho previsto da 
NATO ACT. 

Gratuito 

http://www.act.nato.int/futures-work
http://www.act.nato.int/futures-work
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