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Βασικά κείμενα πολιτικής για την άμυνα  

Εθνική Στρατηγική Άμυνας 
Η πολιτική της Βραζιλίας για την εθνική άμυνα περιγράφεται σε δύο βασικά κείμενα που 
αναθεωρήθηκαν το 2012: την Εθνική Πολιτική Άμυνας (PND) και την Εθνική Στρατηγική Άμυνας (END). 
Η PND ορίζει τους στόχους της βραζιλιανής εθνικής άμυνας και η END τον τρόπο υλοποίησής τους. 

Στην END προβλέπεται ότι η εθνική στρατηγική άμυνας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική 
στρατηγική ανάπτυξης, θέση η οποία μεταφράζεται σε απόφαση ενδυνάμωσης της εγχώριας 
βιομηχανίας, μέσω της προτίμησής της στις προμήθειες των ένοπλων δυνάμεων. Στην κατεύθυνση αυτή, 
προτάσσεται η αναδιάρθρωση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης (BID), δηλαδή του συνόλου των 
επιχειρήσεων του τομέα άμυνας, κρατικών και ιδιωτικών, και των πολιτικών και στρατιωτικών 
οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, συντήρηση, αναβάθμιση, κλπ. 
αμυντικών συστημάτων. Ως αναδιάρθρωση νοείται η τεχνολογική αυτονομία, η απόκτηση τεχνολογίας 
μέσω συνεργασιών με αλλοδαπές εταιρίες, η δημιουργία νομικού, κανονιστικού και φορολογικού 
πλαισίου τέτοιου που να επιτρέπει την ιεράρχηση της εμπορικής δραστηριότητας υπό την αμυντική 
πολιτική, όπως και η συμπόρευση έρευνας και παραγωγής. Επιχειρείται δηλαδή η μείωση της εισαγωγής 
τελικών προϊόντων και η ανατροπή της απλής λογικής πελάτη / προμηθευτή, με την αξιοποίηση των 
προμηθειών άμυνας για την απόκτηση και την ανάπτυξη τοπικά, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.  

Ειδικά στον τεχνολογικό τομέα, η END θέτει ως προτεραιότητα την εγχώρια ανάπτυξη στους τομείς 
πυρηνικών, κυβερνοχώρου και διαστήματος, αναγνωρίζοντας στο κράτος την υποχρέωση ενδυνάμωσης 
των ικανοτήτων της εγχώριας βιομηχανίας, ώστε να αποκτήσει αυτονομία σε σχετικές τεχνολογίες.  

 

Βιομηχανική πολιτική της Βραζιλίας για τον τομέα άμυνας 
Η ισχύουσα βιομηχανική πολιτική, Plano Brasil Maior (PBM), προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη 
της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και τη δημιουργία από αυτήν νέων τεχνολογικών και εμπορικών 
ικανοτήτων, αξιοποιώντας για το σκοπό αυτό την αγοραστική ικανότητα του κράτους.  

Στο πλαίσιο αυτό ψηφίστηκε ο Νόμος 12.598/21.03.2012, με τον οποίο βραζιλιανές εταιρίες (κατά 
τουλάχιστον 60% του κεφαλαίου τους) που έχουν χαρακτηρισθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ως 
στρατηγικής σημασίας για την άμυνα (Εταιρίες Στρατηγικής Σημασίας – ΕΣΣ), απολαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, φορολογικών ελαφρύνσεων για την παραγωγή στρατηγικής σημασίας προϊόντων άμυνας 
(Προϊόντα Στρατηγικής Σημασίας – ΠΣΣ), που περιλαμβάνουν απαλλαγή από το φόρο βιομηχανικών 
προϊόντων IPI, από τους φόρους κοινωνικής ασφάλισης και ένταξης COFINS και PIS, καθώς και 
αδασμολόγητη εισαγωγή εισροών. Οι ΕΣΣ απολαμβάνουν επίσης προνομιακής μεταχείρισης στις 
κρατικές προμήθειες των ένοπλων δυνάμεων, με διαγωνισμούς στους οποίους μπορούν να συμμετάσχουν 
μόνο αυτές. Επιπλέον, στην περίπτωση εισαγωγής ΠΣΣ, προβλέπεται ότι το Υπουργείο Άμυνας μπορεί να 
επιβάλει στους ξένους προμηθευτές να συνεργαστούν με κάποια ΕΣΣ, ως υπεργολάβοι της, για την 
υλοποίηση τουλάχιστον ενός από τα στάδια ανάπτυξης, παραγωγής ή συντήρησης του προμηθευόμενου 
είδους. Στο εφαρμοστικό Διάταγμα 7.970/28.03.2013, προβλέπεται ότι το ελάχιστο ποσοστό εθνικού 
περιεχομένου θα ορίζεται στους ειδικούς όρους του εκάστοτε διαγωνισμού. 

Τέλος, ο Ν. 12.598 προβλέπει ότι οι ΕΣΣ είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από αναπτυξιακά 
προγράμματα και θεσμούς (π.χ. αναπτυξιακή τράπεζα BNDES) για έργα σχετικά με την ανάπτυξη 
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προϊόντων και υπηρεσιών εθνικής άμυνας. Πιο πρόσφατο σχετικό αναπτυξιακό πρόγραμμα είναι το 
Inova Aerodefesa, ύψους 291 εκ. ρεάις, που απευθύνεται σε εγχώριες εταιρίες αεροδιαστημικής, άμυνας 
και ασφάλειας και στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης κρίσιμων για τη Βραζιλία 
τεχνολογιών στους παραπάνω τομείς. Οι πόροι δεν είναι επιστρέψιμοι. 

 

Προϋπολογισμός άμυνας και ασφάλειας 
Ζήτηση για προϊόντα άμυνας υπάρχει από το κράτος (ομοσπονδία και πολιτείες) και από τον τομέα 
ιδιωτικής ασφάλειας. 

Η άμυνα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ομοσπονδίας και ο προϋπολογισμός αφορά το 
Υπουργείο Άμυνας και τις τρεις ένοπλες δυνάμεις. Ο προϋπολογισμός ασφάλειας περιλαμβάνει τις 
δαπάνες σε επίπεδο Ομοσπονδίας, δηλαδή του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ομοσπονδιακή αστυνομία, 
πολιτική άμυνα, πληροφόρηση, λοιπές υπηρεσίες) και αυτές σε επίπεδο κυβερνήσεων πολιτειών 
(στρατιωτική και πολιτική αστυνομία, πολιτική άμυνα, πληροφόρηση, λοιπές υπηρεσίες).  

Ως προς τις στρατιωτικές δαπάνες, η Βραζιλία είναι η 11η χώρα στον κόσμο με 81,9 δισ. ρεάις το 2015, ή 
1,4% του ΑΕΠ της, που αντιπροσωπεύει το 3,4% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Από το 2003 και 
μετά, η δαπάνη διατηρείται σταθερά στο επίπεδο 1,4% - 1,6% του ΑΕΠ. Σχεδόν 72% αφορά αμοιβές 
προσωπικού, 15% έξοδα συντήρησης και υπηρεσιών και περίπου 11%, ή 8,4 δισ. ρεάις, αντιπροσωπεύει 
επενδύσεις.  

Η δαπάνη για τη δημόσια ασφάλεια ανήλθε το 2014 σε 67,36 δισ. ρεάις, αύξηση 17,1% σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο. Από αυτά, 88% αφορά δαπάνη των Πολιτειών και το υπόλοιπο της Ομοσπονδίας. 
Όπως και στην περίπτωση της άμυνας, μικρό μόνο μέρος της συνολικής δαπάνης αφορά ζήτηση για 
προϊόντα άμυνας και ασφάλειας, με το μεγαλύτερο να αντιπροσωπεύει αμοιβές προσωπικού.  

 

Έργα στρατηγικής σημασίας για την άμυνα 
Αναλυτικός κατάλογος, διάρκεια υλοποίησης και προϋπολογισμός των έργων του Σχεδίου Ανάπτυξης και 
Εξοπλισμού Άμυνας (Paed) για την περίοδο 2012-2031, περιλαμβάνονται στη Λευκή Βίβλο για την Άμυνα, 
διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα στη διεύθυνση: 
www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/livro_branco/lbdn_2013_ing_net.pdf (σελ. 250 – 259). 
Λεπτομέρειες για τα κυριότερα έργα του Paed παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Πολεμικό Ναυτικό 
Προγράμματα προϋπολογισμού 201,8 δισ. ρεάις για το διάστημα 2013-2047, που αντιστοιχούν σε 0,13% 
του ΑΕΠ το χρόνο. 

 Πυρηνικό πρόγραμμα (4,2 δισ. ρεάις). 
 Απόκτηση τεχνογνωσίας στο πεδίο των ατομικών καυσίμων.  
 Εργαστήριο παραγωγής ηλεκτρικής από ατομική ενέργεια (LABGENE), με στόχο την ανάπτυξη 

τεχνογνωσίας για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση πυρηνικού αντιδραστήρα τύπου PWR 
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(Pressurized Water Reactor), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία του πρώτου πυρηνικού 
υποβρυχίου που θα κατασκευαστεί στη Βραζιλία. Το εργαστήριο αναμένεται να τεθεί σε 
παραγωγική λειτουργία το 2017. 

 Ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων του Ναυτικού (168 δισ. ρεάις εξοπλισμός και 10,1 δισ. υλοποίηση).  
Προβλέπεται η κατασκευή στη Βραζιλία, μέσω διεθνών συνεργασιών, των παρακάτω: 
 Ναυτική βάση (συνεργασία με Γαλλία) και ναυπηγείο. Η ολοκλήρωσή τους αναμένεται το 2018 και 

το 2021, αντίστοιχα. 
 Συμβατικά και πυρηνικά υποβρύχια (PROSUB). Αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ της γαλλικής 

DCNS και της βραζιλιανής Odebrecht. Παραδόσεις μεταξύ 2017 – 2025. 
 2 αεροπλανοφόρα (PRONAE). Σε στάδιο προγραμματισμού μελέτης σκοπιμότητας, που θα 

πραγματοποιηθεί από διεθνή εταιρία. 
 2 αμφίβια πλοία (PRONANF). Δεν αποκλείεται η αγορά υφιστάμενου πλοίου. Εξετάζεται το 

αποβατικό δεξαμενόπλοιο LSD Siroco του γαλλικού ναυτικού. 
 Μέσα επιφανείας (PROSUPER). Περιλαμβάνει 5 περιπολικά ωκεανού των 1.800 τόνων, 5 φρεγάτες 

των 6.000 τόνων και ένα πλοίο υποστήριξης εφοδιασμού 23.000 τόνων, τα οποία θα πρέπει να 
ναυπηγηθούν στη Βραζιλία. Έχουν υποβάλει προσφορές οι ThyssenKrupp (Γερμανία), DSME (Ν. 
Κορέα), Navantia (Ισπανία), DCNS (Γαλλία), Damen (Ολλανδία), Ficantieri (Ιταλία) και BAE (ΗΒ). 
Ο διαγωνισμός δεν έχει κατακυρωθεί. 

 46 περιπολικά σκάφη 500 τόνων (κατασκευάζονται ήδη).  
 4 κορβέτες Barroso.  

 Σύστημα διαχείρισης της μπλε Αμαζονίας (SisGAAz. 79 εκ. ρεάις εξοπλισμός και 12 δισ. υλοποίηση). 
Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου μιας περιοχής 4,5 εκ. τετραγωνικών χιλιομέτρων, εκ των 
οποίων 3,5 εκ. στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και 911 χιλιάδες στην υφαλοκρηπίδα της 
Βραζιλίας, από όπου διέρχεται το 95% του εξωτερικού της εμπορίου και όπου βρίσκεται το 80% του 
πετρελαίου της. Προβλέπει την ανάπτυξη δικτύου κέντρων ελέγχου και επίγειων, θαλάσσιων και 
διαστημικών αισθητήρων. Το δίκτυο θα αποτελείται από ραντάρ, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, 
συστήματα επικοινωνίας, ηλεκτρονικού πολέμου, μετεωρολογίας, συλλογής περιβαλλοντικών και 
μετεωρολογικών δεδομένων, κλπ.  
Το έργο έχει προβλεπόμενη διάρκεια 10 - 12 χρόνια. Ανάδοχος θα είναι βραζιλιανή εταιρία, η οποία θα 
αναθέσει σε μικρότερες επιχειρήσεις, εγχώριες και αλλοδαπές, υπεργολαβίες για επιμέρους 
αντικείμενα του έργου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, αναμένεται η σύναψη συνεργασιών που θα 
εξασφαλίζουν τη μεταφορά τεχνολογίας προς τις βραζιλιανές. Προσφορές έχουν υποβάλει τρεις 
κοινοπραξίες. Embraer Defesa & Segurança (με τις εταιρίες του ομίλου της Bradar, Atech και Visiona), 
σε συνεργασία με την Airbus Defence and Space. Odebrecht Defesa e Tecnologia με τις MacDonald, 
Dettwiler and Associates, Indra και Saab. Και η Orbital Engenharia με την China Aerospace Science and 
Industry Corp.  
Τον Οκτώβριο 2015 το Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή του προγράμματος 
SisGAAz για οικονομικούς λόγους. 

 

Στρατός Ξηράς 
Προγράμματα προϋπολογισμού 60,35 δισ. ρεάις μέχρι το 2031. 

 Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης συνόρων (SISFRON, 12 δισ. ρεάις). Αποτελείται από 
συστήματα εποπτείας και παρακολούθησης των 16.886 χλμ. των βραζιλιανών συνόρων, πληροφοριακά 
συστήματα, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και έργα υποδομής. Το έργο υλοποιείται από τις 
βραζιλιανές Savis Tecnologia e Sistemas S.A. (όμιλος Embraer Defesa & Segurança) και Orbisat. 
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Περιλαμβάνει εθνικό περιεχόμενο κατά 75% και ακόμα τεχνολογίες της γερμανικής MEDAV (δέκτες 
ηλεκτρονικού πολέμου), της καναδικής ADVANTECH (εξοπλισμός δορυφορικής επικοινωνίας), της 
ισραηλινής ELBIT (ηλεκτρονική διόπτευση) και της HARRIS Communications από τις ΗΠΑ (τακτικές 
επικοινωνίες). 

 Guarani (20,86 δισ. ρεάις). Πρόγραμμα κατασκευής 3.500 θωρακισμένων οχημάτων. Εθνικό 
περιεχόμενο κατά 90%. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την IVECO Defesa, βραζιλιανή 
θυγατρική της ιταλικής IVECO που ανήκει στον όμιλο FIAT. 

 ASTROS 2020 (1,15 δισ. ρεάις). Αφορά την ανάπτυξη βλημάτων και πυραύλων και των σχετικών 
υποδομών. 100% εθνικό περιεχόμενο.  

 PROTEGER (13,2 δισ. ρεάις). Αφορά τη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε ο στρατός να είναι σε θέση να 
συνδράμει την Πολιτική Άμυνα σε μεγάλα γεγονότα, στην προστασία του περιβάλλοντος, σε 
επιχειρήσεις εναντίον χημικής, βιολογικής, ραδιενεργού ή πυρηνικής επίθεσης, και εναντίον 
τρομοκρατικών χτυπημάτων. Περιλαμβάνει 6.500 οχήματα άνω των 1,5 τόνων, πυρομαχικά, όπλα, 
εξοπλισμό όρασης, σκάφη, εργαλεία, αλεξίπτωτα, υλικό ηλεκτρονικού πολέμου και επικοινωνιών, 
προμήθειες υγείας, κ.α. 

 Αντιαεροπορική άμυνα με 100% εθνικό περιεχόμενο (859 εκ. ρεάις). 
 Άμυνα κυβερνοχώρου (840 εκ. ρεάις). Περιλαμβάνει συστήματα ασφάλειας πληροφοριών, 

προγράμματα ανίχνευσης εισβολέων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήματα προσομοίωσης άμυνας 
και ηλεκτρονικού πολέμου, κα. 

 

Πολεμική Αεροπορία 
Προγράμματα προϋπολογισμού 132,17 δισ. ρεάις μέχρι το 2031. 

 F-X2. Προμήθεια 36 νέων μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς για την αντικατάσταση των Mirage. 
Επιλέχθηκε η σουηδική SAAB AB η οποία θα αναπτύξει τα μαχητικά Gripen σε συνεργασία με 
βραζιλιανές επιχειρήσεις. 

 KC-390. Έργο ανάπτυξης μεταγωγικών αεροσκαφών για την αντικατάσταση των C-130 που έχει 
αναλάβει η Embraer. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν 11 χώρες, εκ των οποίων δύο ευρωπαϊκές: οι 
Πορτογαλία και Τσεχία. Το έργο ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2016. 

 H-XBR. Προμήθεια 50 ελικοπτέρων EC-725. Η κατασκευή τους έχει ξεκινήσει στη Γαλλία και θα 
ολοκληρωθεί στη Βραζιλία. Συμμετέχουν στην κοινοπραξία 12 βραζιλιανές εταιρίες στις οποίες 
μεταφέρεται τεχνογνωσία, ώστε να μπορούν να κατασκευάζουν εξολοκλήρου ελικόπτερα από το 2020.  

 KC- X2. Προμήθεια αεροσκαφών για την αντικατάσταση των Boeing 707. Έχει επιλεγεί η Israel 
Aerospace Industries, η οποία θα τροποποιήσει το  Boeing 767-300ER με βάση τις προδιαγραφές της 
Πολεμικής Αεροπορίας. 

 Στρατηγικό Πρόγραμμα Διαστημικών Συστημάτων (PESE). Με έμφαση σε συστήματα διττής χρήσης 
(επικοινωνίες, τηλεπισκόπηση, μετεωρολογία, σύστημα πλοήγησης), το πρόγραμμα προχωράει πάντως 
με αργό ρυθμό, λόγω περικοπών προϋπολογισμού. 

 LINK-BR2. Τεχνολογία για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αεροσκαφών σε πτήση. Επίσης, για 
την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τριών σωμάτων. 

 Προγράμματα MAR-1 για την κατασκευή τακτικών βλημάτων αέρος - εδάφους και A-DAPTER, 
συμπαραγωγή με την Νότιο Αφρική ρουκετών αέρος - αέρος μικρής εμβέλειας 5ης γενιάς. 

 Ε-99. Αεροσκάφη – ραντάρ σε παραγωγική χρήση από το 2002.  
 Πρόγραμμα ΣΔΙΤ για τη συντήρηση του εξοπλισμού της πολεμικής αεροπορίας, ύψους 250 εκ. ρεάις το 

χρόνο. 
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Η αμυντική βιομηχανία 
Οι εταιρίες του κλάδου εκπροσωπούνται από τους ABIMDE – Σύνδεσμο Βραζιλιανών Βιομηχανιών 
Υλικών Άμυνας και Ασφάλειας και AIAB – Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αεροδιαστημικής της Βραζιλίας. 
Στοιχεία επικοινωνίας και κατάλογος επιχειρήσεων - μελών τους είναι διαθέσιμα στο Παράρτημα. 

 

Εταιρίες στρατηγικής σημασίας για την άμυνα 
Σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργείου Άμυνας 1.346/28.05.2014 και επόμενες επικαιροποιήσεις 
(μέχρι και το τελευταίο, ως την επικαιροποίηση του παρόντος, Διάταγμα 707/13.6.2016), οι παρακάτω 
εταιρίες χαρακτηρίζονται ως στρατηγικής σημασίας για την άμυνα (ΕΣΣ):  

 A.S. Avionics Services Ltda., AEQ Aliança Eletroquímica Ltda., Agrale S.A., Akaer Engenharia Ltda., 
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa, AMS Kepler Engenharia de Sistemas Ltda., Andrade Gutierrez 
Defesa & Segurança, Armtec Tecnologia em Robótica Ltda., Atech - Negócios em Tecnologias S.A., 
Atmos Sistemas Ltda., Avibras Divisão Aérea e Naval S.A., Avibras Indústria Aeroespacial S.A., 
Aerotron Indústria e Comércio Ltda. 

 BCA Têxtil Ltda, BluePex Controle e Segurança em TI Ltda., Bombas Triglau Ind. e Com. LTDA EPP 
 Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação, Companhia Brasileira de Cartuchos, Companhia 

Nitro Química Brasileira S.A., Condor Indústria Química S.A., Clavis BBR Consultoria em Informática 
Ltda., Columbus Comercial Importadora e Exportadora. 

 Dígitro Tecnologia Ltda. 
 Embraer S.A., Empresa Gerencial de Projetos Navais S.A. – EMGEPRON, Engevix Engenharia S.A., 

Equipaer Indústria Aeronáutica Ltda., EPA - Escola Paranaense de Aviação Ltda. 
 Forjas Taurus S.A., FT Sistemas Serviços e Aerolevantamento S.A., Fundação Ezute, FUNDAÇÃO CPqD 

– Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 
 Geocontrol Indústria Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação, Glagio do Brasil Ltda, Gespi 

Indústria e Comércio de Equipamentos Aeronáuticos S.A. 
 Harpia Sistemas S/A, Hersa Engenharia e Serviços Ltda. 
 IACIT Soluções Tecnológicas S.A., IAS - Increase Aviation Service Ltda, InbraTerrestre Indústria e 

Comércio de Materiais de Segurança Ltda, Indios Pirotecnia Ltda., Imbel – Indústria de Material Bélico 
do Brasil, ISO Expert Internacional Ltda 

 Kryptus Segurança da Informação Ltda. 
 Mectron Engenharia Indústria e Comércio S.A., Mirabilis Consultoria e Gestão Empresarial LTDA, 

Módulo Security Solutions S.A. 
 NG Metalúrgica Ltda., Novaer Craft Empreendimentos Aeronáuticos S.A., Nuclebras Equipamentos 

Pesados S.A., Newpower Sistemas de Energia S.A. 
 OAS Defesa S.A., Odebrecht Defesa e Tecnologia S.A., Opto Eletrônica S.A., Orbisat Indústria S.A., 

Orbital Engenharia Ltda., Opto Tecnologia Optrônica Ltda. 
 Queiroz Galvão Tecnologia em Defesa e Segurança S.A. 
 Radix Engenharia e Desenvolvimento de Software Ltda., RF COM Sistemas Ltda., RustCon Consultoria 

e Engenharia Ltda. 
 Saipher Atc Ltda., Santos Lab Comércio e Indústria Aeroespacial Ltda, Savis Tecnologia e Sistemas 

S.A., SKM Eletro Eletrônica Ltda., Spectra Tecnologia Indústria Comercio e Serviços de Informática 
Ltda., Synergy Defesa e Segurança S.A., Santiago & Cintra Consultoria Ltda. 

 Vertical do Ponto Indústria e Comércio de Paraquedas Ltda., Visiona Tecnologia Espacial S.A. 
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 Z Tecnologia em Comunicação Ltda. 
 
Η σχετική νομοθεσία, στην πορτογαλική γλώσσα, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 
www.defesa.gov.br/index.php/industria-de-defesa/comissao-mista-da-industria-de-defesa, ενότητα 
«Empresas Estratégicas de Defesa» (στρατηγικές εταιρίες άμυνας). Στην ίδια ιστοσελίδα και στην 
ενότητα «Produtos Estratégicos de Defesa» (στρατηγικά προϊόντα άμυνας), παρατίθενται τα προϊόντα 
που έχουν χαρακτηρισθεί στρατηγικά, σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργείου Άμυνας 
1.345/28.05.2014 και επόμενες επικαιροποιήσεις. 

 

Κατάλογος των τρεχουσών συμβάσεων ανάπτυξης ΠΣΣ από ΕΣΣ είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: 
www.abimde.org.br/informative/eed 

 

Από τις ΕΣΣ κρατικές είναι οι: 

 Amazônia Azul Tecnologias de Defesa, ανάπτυξη, ολοκλήρωση, συντήρηση τεχνολογιών για πυρηνικά 
και υποβρύχια. 

 Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON, διαχείριση έργων πολεμικού ναυτικού και 
εμπορική εκμετάλλευση προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται από το ναυτικό τμήμα της 
αμυντικής βιομηχανίας. 

 Imbel – Indústria de Material Bélico do Brasil, κατασκευή όπλων, εκρηκτικών και βαρέων 
πυρομαχικών για το στρατό ξηράς, και 

 Nuclebras Equipamentos Pesados, εξοπλισμός πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας. 
 

Σημειώνεται ότι η Embraer (αεροναυπηγική) υπήρξε κρατική εταιρία, η οποία ιδιωτικοποιήθηκε το 1994. 
Το 2011 δημιουργήθηκε η Embraer Defesa & Segurança (άμυνα και ασφάλεια), στον όμιλο της οποίας 
ανήκουν ακόμα οι Atech, Bradar, Harpia Sistemas, Savis και Visiona Tecnologia Espacial. Ο όμιλος 
Embraer έχει λάβει σημαντική κρατική χρηματοδότηση στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης 
επιχειρήσεων «εθνικών πρωταθλητών». 

Άλλες κρατικές εταιρίες που αποτελούν μέρος της BID, αλλά δεν έχουν χαρακτηριστεί στρατηγικής 
σημασίας είναι οι:  

 Fábrica Almirante Jurandyr da Costa Muller de Campos – FAJCMC, βαριά πυρομαχικά για το πολεμικό 
ναυτικό (ελέγχεται από την EMGEPRON). 

 Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, στρατιωτικά σκάφη διάφορων ειδών.  
 INB – Indústrias Nucleares do Brasil, προμήθεια ατομικών καυσίμων για το LABGENE. 
 

Χωρίς να συγκεντρώνονται αποκλειστικά σε αυτά, πάντως τρία βιομηχανικά / τεχνολογικά πάρκα 
φιλοξενούν στις εγκαταστάσεις τους τις περισσότερες εταιρίες του κλάδου. Βρίσκονται στους δήμους 
Santa Maria (RS), São José dos Campos (SP) και São Bernardo do Campo (SP). 
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Εξωτερικό εμπόριο 
Η Βραζιλία διατηρεί ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Το διάστημα 
2010-2015 οι μεγαλύτερες κατηγορίες εισαγωγών ήταν αεροσκάφη, θωρακισμένα οχήματα και πλοία. Ο 
αρνητικός μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των εισαγωγών θα πρέπει να συνδέεται με την απόκτηση 
τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής στις κατηγορίες θωρακισμένων οχημάτων, 
βλημάτων και κινητήρων. Την καλύτερη πορεία διαχρονικά εμφανίζουν οι εισαγωγές αισθητήρων (μέσος 
ετήσιος ρυθμός αύξησης 55,2% μεταξύ 2010 και 2015).  

 

Πίνακας 1: Εισαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού στη Βραζιλία ανά κατηγορία 

Σε εκ. δολάρια ΗΠΑ, σταθερές τιμές 1990. Αποκλίσεις στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Κατηγορία 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 
Ρυθμός 

μεταβολής 
(%) 2010-15 

Αεροσκάφη 84 71 153 109 97 87 600 0,7 
Θωρακισμένα οχήματα  138 172 25 3 43 20 401 -32,0 
Πλοία  20  77 38 20 60 215 24,6 
Βλήματα 63 48 14 7 13 31 176 -13,2 
Αισθητήρες  7 14 25 20 42 63 170 55,2 
Συστήματα αντιαεροπορικής 
άμυνας    36 58 29 122  

Κινητήρες 6 6 17 10 6 1 47 -30,1 
Άλλα     6  6  
Σύνολο 318 312 311 223 284 289 1.738 -1,9 

Πηγή: SIPRI Arms Transfers Database. Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 
 

Όσον αφορά τις εξαγωγές, η πτωτική γενικά πορεία τους, υποδηλώνει μάλλον την επικέντρωση της 
βιομηχανίας στην εσωτερική αγορά, ιδίως καθώς οι εγχώριες εταιρίες απολαμβάνουν προνομίων στις 
κρατικές προμήθειες. 

 

Πίνακας 2: Εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού από τη Βραζιλία ανά κατηγορία 

Σε εκ. δολάρια ΗΠΑ, σταθερές τιμές 1990. Αποκλίσεις στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Κατηγορία 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 
Ρυθμός 

μεταβολής 
(%) 2010-15 

Αεροσκάφη 126 31 32 35 20 18 261 -32,2 
Όπλα 17    17 17 51 0 
Αισθητήρες 8    3 3 13 -17,8 
Βλήματα   1 5 4 4 13  
Σύνολο 151 31 33 40 44 41 339 -23,0 

Πηγή: SIPRI Arms Transfers Database. Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 
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Οι βραζιλιανές εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού κατευθύνονται κυρίως σε χώρες της Ασίας, Νότιας 
Αμερικής και Αφρικής. Το 2008 καταγράφονται εξαγωγές στην Ελλάδα, ύψους 48 εκ. δολαρίων ΗΠΑ 
(αξίες 1990), οι μόνες της περιόδου 1990 – 2015, που θα πρέπει να αποδίδονται στην Embraer Defesa & 
Segurança. 

 

Πίνακας 3: Εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού από τη Βραζιλία ανά χώρα προορισμού 

Σε εκ. δολάρια ΗΠΑ, σταθερές τιμές 1990. Αποκλίσεις στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Χώρα 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 
Ινδονησία   18  37 37 92 
Ισημερινός 62 18     79 
Χιλή 35      35 
Αγκόλα    26   26 
Δομινικανή Δημοκρατία 26      26 
Μαλαισία 25      25 
Μαυριτανία   9 9   18 
Μπουρκίνα Φάσο  13     13 
Πακιστάν    4 4 4 11 
Βολιβία   4    4 
Μοζαμβίκη     3  3 
Παραγουάη 3      3 
Κολομβία   1    1 
Κομόρες   1    1 
Άγνωστη χώρα    1   1 
Σύνολο 151 31 33 40 44 41 339 

Πηγή: SIPRI Arms Transfers Database 
 

Πίνακας 4: Εισαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού στη Βραζιλία ανά προμηθεύτρια χώρα 

Σε εκ. δολάρια ΗΠΑ, σταθερές τιμές 1990. Αποκλίσεις στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Χώρα 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 
Γερμανία 137 172 37 43 58 38 485 
ΗΠΑ 24 84 111 69 17 35 341 
Γαλλία 45 8 8 38 65 113 275 
Ρωσία 77 18 36  35  165 
Ισραήλ 21 19 18 21 43 31 153 
Ιταλία 7 6 5 6 61 45 130 
ΗΒ   77 40  2 119 
Νορβηγία   6   23 29 
Καναδάς 6 6 3    15 
Δανία   10 5   14 
Σουηδία     5 4 8 
Ελβετία 1 1 1 1 1  5 
        
Σύνολο 318 312 311 223 284 289 1.738 

Πηγή: SIPRI Arms Transfers Database 
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Σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες της Βραζιλίας είναι οι Γερμανία, ΗΠΑ και Γαλλία, με την τελευταία 
να εμφανίζει δυναμική αύξηση εξαγωγών από το 2013 και μετά, σε αντίθεση με τη φθίνουσα / μεικτή 
πορεία εξαγωγών των άλλων δύο.  

Η Γαλλία έχει στρατηγική σχέση με τη Βραζιλία, έχοντας συνάψει, το 2008, συμφωνία συνεργασίας 
στους τομείς άμυνας, ασφάλειας και διαστήματος. Έμπρακτα, η συνεργασία αυτή μεταφράζεται στην 
επιτόπια εγκατάσταση γαλλικών βιομηχανιών και στην ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών με εγχώριες. 
Γαλλικές εταιρίες συμμετέχουν στα έργα PROSUB (DCNS) και H-XBR (Airbus), ενώ η Thales Alenia 
Space έχει επιλεγεί ως βιομηχανικός εταίρος της Βραζιλιανής Διαστημικής Αρχής για την κατασκευή του 
πρώτου δορυφόρου SGDC-1. 

Στρατηγική σχέση έχει και η Γερμανία, στον τομέα των βαρέων θωρακισμένων οχημάτων, με την KMW 
να κατασκευάζει τοπικά και να συντηρεί οχήματα LEOPARD 1A5 BR. Η Ιταλία αποτελεί ιστορικό εταίρο 
της Βραζιλίας, την οποία και προμηθεύει κυρίως με εξοπλισμό αεροναυπηγικής, ενώ η Iveco Defence 
Vehicles συμμετέχει στο πρόγραμμα Guarani. Η συνεργασία με τη Ρωσία επικεντρώνεται κυρίως στους 
τομείς διαστήματος, αντιαεροπορικής άμυνας και ελικοπτέρων και με το Ισραήλ στους τομείς 
ηλεκτρονικής άμυνας και drones (IAI και Elbit Systems). 

Δεν καταγράφονται ελληνικές εξαγωγές στρατιωτικών εξοπλισμών στη Βραζιλία. 

 

Αρμόδια για τη ρύθμιση και τον έλεγχο των συναλλαγών εξωτερικού εμπορίου είναι η Γραμματεία 
Προϊόντων Άμυνας (SEPROD) του Υπουργείου Άμυνας. 

 

Πρόσβαση στη βραζιλιανή αγορά άμυνας 

Κρατικές προμήθειες 
Η Βραζιλία δεν έχει προσχωρήσει στη Συμφωνία για τις Δημόσιες Προμήθειες (GPA) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. Εκ του Συντάγματος, αρμόδια για τη ρύθμιση των κρατικών προμηθειών είναι η 
Ομοσπονδία, με τις Πολιτείες και του Δήμους να μπορούν να νομοθετήσουν μόνο συμπληρωματικά και 
πάντως στην ίδια κατεύθυνση. Έτσι, ο βασικός βραζιλιανός νόμος περί κρατικών προμηθειών αγαθών και 
υπηρεσιών, 8.666/93, εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα, Ομοσπονδία, Πολιτείες, Δήμους και κρατικές 
επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αυτόν, ξένες εταιρίες μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς, εφόσον 
διαθέτουν νόμιμη εκπροσώπηση στη χώρα. Προβλέπονται πέντε διαγωνιστικές διαδικασίες:  

 Διαγωνισμός, όπου οι συμμετέχοντες αποδεικνύουν σε ένα πρώτο στάδιο την ικανότητα υλοποίησης 
του έργου. Πρόκειται για την πιο τυπική και πλήρη διαδικασία, υποχρεωτική για αγαθά και υπηρεσίες 
που ξεπερνούν τις 650.000 ρεάις, για κατασκευαστικά έργα άνω του 1,5 εκ. ρεάις, για διεθνείς 
διαγωνισμούς και για ΣΔΙΤ.  

 Διαβούλευση τιμής, μεταξύ υποψήφιων προμηθευτών που έχουν εγγραφεί σε κατάλληλο μητρώο. 
 Πρόσκληση, όπου επιλέγονται τουλάχιστον τρεις υποψήφιοι για να υποβάλουν προσφορά. 
 Διαγωνισμός για την επιλογή των τεχνικών, επιστημονικών ή καλλιτεχνικών έργων, και 
 Δημοπρασία. 
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Οι προμήθειες άμυνας υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες, επιπλέον όσων προβλέπονται στο βασικό νόμο 
περί κρατικών προμηθειών. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα Βιομηχανική πολιτική της Βραζιλίας για τον 
τομέα άμυνας, ο Νόμος 12.598/21.03.2012 προβλέπει ότι οι στρατηγικής σημασίας για την άμυνα 
εταιρίες (ΕΣΣ), απολαμβάνουν, μεταξύ άλλων, φορολογικών ελαφρύνσεων για την παραγωγή 
στρατηγικής σημασίας προϊόντων άμυνας (ΠΣΣ), όπως απαλλαγή από το φόρο βιομηχανικών προϊόντων 
IPI και από τους φόρους κοινωνικής ασφάλισης και ένταξης COFINS και PIS, καθώς και αδασμολόγητη 
εισαγωγή εισροών. Οι ΕΣΣ απολαμβάνουν επίσης προνομιακής μεταχείρισης στις κρατικές προμήθειες 
των ένοπλων δυνάμεων, με διαγωνισμούς στους οποίους μπορούν να συμμετάσχουν μόνο αυτές. 
Επιπλέον, στην περίπτωση εισαγωγής ΠΣΣ, προβλέπεται ότι το Υπουργείο Άμυνας μπορεί να επιβάλει 
στους ξένους προμηθευτές να συνεργαστούν με κάποια ΕΣΣ, ως υπεργολάβοι της, για την υλοποίηση 
τουλάχιστον ενός από τα στάδια ανάπτυξης, παραγωγής ή συντήρησης του προμηθευόμενου είδους. Στο 
εφαρμοστικό Διάταγμα 7.970/28.03.2013, προβλέπεται ότι το ελάχιστο ποσοστό εθνικού περιεχομένου 
θα ορίζεται στους ειδικούς όρους του εκάστοτε διαγωνισμού. 

Τα παραπάνω, πρακτικά επιβάλλουν στις ξένες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τις βραζιλιανές 
κρατικές προμήθειες άμυνας, είτε να επενδύουν στη χώρα, είτε να συνεργάζονται, συνήθως ως 
υπεργολάβοι, με βραζιλιανές.  

Τέλος, το 2011 ψηφίστηκε ο Νόμος 12.462/2011 με τον οποίο καθιερώνεται ειδικό καθεστώς για την 
ανάθεση έργων, μεταξύ άλλων, και των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2016, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια. Οι διαφοροποιήσεις που εισάγονται 
με το συγκεκριμένο νόμο αφορούν τη δημοπράτηση ετοιμοπαράδοτων έργων, την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση της ικανότητας του νικητή του διαγωνισμού, όπως και την αμοιβή του αναδόχου ανάλογα με 
την απόδοσή του. Δεν εισάγονται προτιμήσεις εθνικότητας, παρόλο που ο νόμος προβλέπει ότι οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
συμπεριλαμβάνουν τοπική εργασία, τεχνολογία και υλικά στις προσφορές τους. 

 

Ανακοίνωση διαγωνισμών 
Στις προμήθειες της Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται αυτές των ένοπλων δυνάμεων και της ομοσπονδιακής 
αστυνομίας. Στις Πολιτείες, οι προμήθειες της στρατιωτικής και πολιτικής αστυνομίας.  

Ακολουθούν μη εξαντλητικός κατάλογος διαδικτυακών τόπων στους οποίους δημοσιεύονται διαγωνισμοί 
προμηθειών άμυνας και ασφάλειας της Ομοσπονδίας και ιστοσελίδες προμηθειών των 26 Πολιτειών και 
της ομοσπονδιακής περιοχής. 

 

Πίνακας 5: Πηγές ενημέρωσης για διαγωνισμούς 

Ηλεκτρονική διεύθυνση Περιγραφή 

www.comprasgovernamentais.gov.br 
Πύλη προμηθειών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. 
Δημοσιεύονται όλοι οι διαγωνισμοί των Υπουργείων και 
Υπηρεσιών της Ομοσπονδίας. 

www.abimde.org.br/licitacoes Υπηρεσία του Συνδέσμου Βραζιλιανών Βιομηχανιών Υλικών 
Άμυνας και Ασφάλειας 

www1.mar.mil.br/cnbw/ 
www.cebw.org 
www.cabw.org 

Ιστοσελίδες Επιτροπής Ναυτικού, Στρατού και Αεροπορίας 
Βραζιλίας στην Ουάσιγκτον (Γραφεία Προμηθειών) 
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Ηλεκτρονική διεύθυνση Περιγραφή 
www.cnbe.org.uk 
www.bace.org.uk 

Ιστοσελίδες Επιτροπής Ναυτικού και Αεροπορίας της Βραζιλίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Γραφεία Προμηθειών) 

http://licitadefesa.com.br/ Επί πληρωμή υπηρεσία αποδελτίωσης διαγωνισμών άμυνας 
 

Πίνακας 6: Πύλες προμηθειών πολιτειών 

Πολιτεία Ιστοσελίδα 
Acre www.licitacao.ac.gov.br/editais/index.php 
Alagoas www.compras.al.gov.br 
Amapá www.compras.ap.gov.br 
Amazonas www.cgl.am.gov.br 
Bahia www.comprasnet.ba.gov.br 
Ceará www.portalcompras.ce.gov.br 
Goiás www.comprasnet.go.gov.br 
Espírito Santo www.compras.es.gov.br 
Maranhão www.ccl.ma.gov.br 
Mato Grosso www.transparencia.mt.gov.br/index.php/edital-de-licitacao 
Mato Grosso do Sul www.centraldecompras.ms.gov.br 
Minas Gerais www.compras.mg.gov.br 
Pará www.compraspara.pa.gov.br 
Paraíba www.centraldecompras.pb.gov.br 

Paraná www.comprasparana.pr.gov.br και 
www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/5/10?origem=4 

Pernambuco www.licitacoes.pe.gov.br/web/ListaLicitacao.aspx 
Piauí http://srvapp.tce.pi.gov.br/licitacao/lcw_muralconcon.do?evento=y 
Rio de Janeiro www.compras.rj.gov.br/publico/ 
Rio Grande do Norte http://servicos.searh.rn.gov.br/searh/Licitacao 
Rio Grande do Sul www.celic.rs.gov.br/index.php?menu=editais&cod=8 
Rondônia www.rondonia.ro.gov.br/supel/licitacoes/ 
Roraima www.cpl.rr.gov.br 

São Paulo 
www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/HomeNPNaoLogado_3_0.aspx  
(όλες οι προκηρύξεις) 
www.bec.sp.gov.br/Publico/Aspx/Home.aspx (ηλεκτρονικές προμήθειες) 

Santa Catarina www.portaldecompras.sc.gov.br/index.php?option=com_wrapper&Itemid=51 
Sergipe www.comprasnet.se.gov.br 
Tocantins www.compras.to.gov.br 
Distrito Federal www.compras.df.gov.br 

 

 

Έλεγχος εισαγωγών 
Ο Στρατός Ξηράς επιβάλλει περιορισμούς στην εισαγωγή προϊόντων τα οποία χαρακτηρίζει ως 
«ελεγχόμενα». Εφόσον υπάρχει ΕΣΣ που παράγει τοπικά ένα ελεγχόμενο προϊόν, τότε η εισαγωγή του 
μπορεί να απαγορευτεί ή να περιορισθεί. Σε κάθε περίπτωση, εισαγωγή ελεγχόμενων προϊόντων 
επιτρέπεται μόνον εφόσον η χώρα προέλευσης επιτρέπει την πώληση αντίστοιχων βραζιλιανών ειδών 
στην αγορά της. Τα παραπάνω ορίζονται στο Διάταγμα 3.665/20.11.2000 
(www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3665.htm). Ο ισχύων κατάλογος ελεγχόμενων από το στρατό 
προϊόντων, στην πορτογαλική γλώσσα, είναι διαθέσιμος εδώ: www.dfpc.eb.mil.br/images/pce.pdf 

Το σύνολο της νομοθεσίας σχετικά με τα ελεγχόμενα από το στρατό προϊόντα είναι διαθέσιμο εδώ: 
www.dfpc.eb.mil.br/index.php/publicacoes/category/28-importacao 
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Προώθηση 

Εμπορικές εκθέσεις / εκδηλώσεις 
Ο θεσμός των εμπορικών εκθέσεων είναι ισχυρός στη Βραζιλία, ωστόσο ενδεχόμενη συμμετοχή σε κάποια 
από αυτές, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μόνο βήμα στην προσπάθεια εισόδου στην αγορά, για τη 
διερεύνηση του ανταγωνισμού, την πρώτη γνωριμία με πιθανούς συνεργάτες, κλπ. Επισημαίνεται ότι, 
καθώς η αγγλική δεν είναι διαδεδομένη στη χώρα, είναι σκόπιμη η εξασφάλιση προσωπικού για το 
περίπτερο, που να μιλάει πορτογαλικά. 

Από τις εκδηλώσεις του κλάδου, ξεχωρίζουν οι παρακάτω:  

 LAAD Defence & Security, Rio de Janeiro, 4-7/4/2017. Η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση του τομέα 
άμυνας, που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Στη διοργάνωση του 2015 συμμετείχαν 642 εκθέτες 
από 41 χώρες (και από την Ελλάδα) και επίσημες αποστολές από 74 χώρες (και από την Ελλάδα). 
Επισκέφθηκαν την έκθεση 36.250 άτομα. Πληροφορίες: www.laadexpo.com.br/2017/en.html   

 LAAD Security, São Paulo, 24-26/4/2018. Διεθνής έκθεση δημόσιας και επιχειρηματικής ασφάλειας, 
που πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια. Στη διοργάνωση του 2016, που πραγματοποιήθηκε στο Rio de 
Janeiro, παρουσιάσθηκαν 115 εμπορικά σήματα από 12 χώρες, ενώ συμμετείχαν 10 επίσημες 
αποστολές από τη Λατινική Αμερική. Ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε σε 8.450. Πληροφορίες: 
www.laadsecurity.com.br 

 ISC Brasil, São Paulo, 18-20/4/2017. Έκθεση και διεθνές συνέδριο ασφάλειας. Αφορά: Συναγερμούς, 
βιομετρία, κυκλώματα τηλεόρασης, συστήματα πρόσβασης, ανιχνευτές, υλικό επικοινωνίας, 
παρακολούθησης, κλπ. Πληροφορίες: www.iscbrasil.com.br/en/Home/ 

 EXPOSEC, São Paulo, 23-25/5/2017. Διεθνής έκθεση συστημάτων ασφάλειας. Αφορά: Εξοπλισμούς 
προσωπικής και συλλογικής προστασίας και ασφάλειας, συναγερμούς, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, 
κλπ. Πληροφορίες: www.exposec.tmp.br 

 
 
 

Τύπος 
 Informe ABIMDE. Κλαδικό περιοδικό του Συνδέσμου Βραζιλιανών Βιομηχανιών Υλικών Άμυνας και 

Ασφάλειας – ABIMDE. www.abimde.org.br/informative/index 
 Revista do APL de defesa do Grande ABC. Περιοδικό του πάρκου άμυνας βιομηχανικής περιοχής της 

πολιτείας Αγίου Παύλου που είναι γνωστή με το όνομα ABC. 
www.industriadefesaabc.com.br/site/revista-do-apl/ (εκτός λειτουργίας κατά την επικαιροποίηση) 

 Revista Força Aérea. www.forcaaerea.com.br 
 Avião Revue Brasil. www.aviaorevue.com.br 
 Revista Forças Armadas. www.revistaforcasarmadas.com.br 
 Segurança & Defesa. www.segurancaedefesa.com 
 Πύλη DefesaNet. www.defesanet.com.br 
 Πύλη και έκδοση Folha Militar. http://folhamilitar.com.br 
 Πύλη Revista Operacional. www.revistaoperacional.com.br 
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Προοπτική 
Καθώς η Βραζιλία είναι η 11η χώρα στον κόσμο σε στρατιωτικές δαπάνες, υπό τους περιορισμούς 
προτιμήσεων και εθνικού περιεχομένου, ο τομέας άμυνας προσφέρει ευκαιρίες, κυρίως για προμήθειες 
που δεν χαρακτηρίζονται στρατηγικές, όπως και για συνεργασίες με εγχώριες εταιρίες, ιδίως αν αυτές 
περιλαμβάνουν μεταφορά τεχνολογίας. Για στρατηγικού χαρακτήρα προϊόντα και για σταθερή και 
μακροπρόθεσμη παρουσία στη βραζιλιανή αγορά, η επιτόπου εγκατάσταση και η ανάπτυξη τοπικών 
συνεργασιών / συμμαχιών θα πρέπει να θεωρείται απαραίτητη. Σε αυτή την κατεύθυνση, μια συμφωνία 
συνεργασίας σε κρατικό επίπεδο, θα ενθάρρυνε τις διμερείς συναλλαγές, εμπορικά, επενδυτικά και 
τεχνολογικά.  
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Παράρτημα 

Κλαδικοί φορείς 
 ABIMDE – Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança 

(Σύνδεσμος Βραζιλιανών Βιομηχανιών Υλικών Άμυνας και Ασφάλειας) 
Avenida Paulista, nº 460 / 17º andar, Conjunto B  
Bela Vista, São Paulo - SP - CEP 01310-000 
Tηλ: +55 11 3170-1860 
Email: abimde@abimde.org.br 
Web: www.abimde.org.br 
Κατάλογος επιχειρήσεων – μελών: www.abimde.org.br/associadas 
 

 AIAB – Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil (Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Αεροδιαστημικής της Βραζιλίας) 
Rua José Alves dos Santos, 281 - Sala 203 - 2o andar- CEP 12230-081 
São José dos Campos, SP 
Tηλ: +55 12 3933-0657 
Email: presidencia@aiab.org.br 
Web: www.aiab.org.br/en/ 
Κατάλογος επιχειρήσεων – μελών: www.aiab.org.br/associadas.asp 

 

 SIMBE/SIMDE - Sindicato Nacional da Indústria de Material Bélico (Εθνικός Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Πολεμικού Υλικού - Πολιτεία Αγίου Παύλου) 
Av. Paulista, 460 - 17° andar - Cj. B - Bela Vista 
São Paulo/SP, CEP 01310-000 
Tηλ: +55 11 3170-1860 
Email: simde@abimde.org.br 
Web: www.fiesp.com.br/simde/ 
Κατάλογος επιχειρήσεων – μελών: http://az545403.vo.msecnd.net/simde/2016/06/relacao-das-
empresas-associadas-ao-simde_jun2016.pdf 

 

 ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Βραζιλιανός 
Σύνδεσμος Βιομηχανίας Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών) 
Av. Paulista, 1313 – 7º andar – São Paulo – SP – CEP 01311-923 
Tηλ.: +55 11 2175-0000 
Fax: +55 11 2175-0090 
Email: abinee@abinee.org.br 
Web: www.abinee.org.br 
Κατάλογος επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου τομέα ηλεκτρονικής ασφάλειας: 
www.abinee.org.br/abinee/associa/sepl.htm 
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Βασικά κείμενα πολιτικής και νόμοι 
 Εθνική Πολιτική Άμυνας (PND) και Εθνική Στρατηγική Άμυνας (END) της Βραζιλίας: 

www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/END-PND_Optimized.pdf 
 Λευκή Βίβλος για την Άμυνα (στην αγγλική γλώσσα): 

www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/livro_branco/lbdn_2013_ing_net.pdf 
 Νόμος 8.666/21.06.1993: www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm 
 Νόμος 12.462/04.08.2011: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm 
 Νόμος 12.598/21.03.2012: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12598.htm  
 Διάταγμα 7.970/28.03.2013: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/Decreto/D7970.htm 
 Νομοθεσία σχετικά με ΕΣΣ και ΠΣΣ: www.defesa.gov.br/index.php/industria-de-defesa/comissao-

mista-da-industria-de-defesa 
 

Πηγές 
 Υπουργείο Άμυνας: www.defesa.gov.br 
 BNDES Setorial 38, p. 373-408. Panorama sobre a indústria de defesa e segurança no Brasil 
 Fondation pour la Recherche Stratégique, Recherches & Documents n°2/2015. Production 

d’armement: le Brésil en quête d’autonomie 
 UFFDEFESA/ABIMDE. O mercado das empresas da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais 

de Defesa e Segurança – ABIMDE. 
 Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2014 
 Βάση δεδομένων Stockholm International Peace Research Institute 
 Ημερήσιος τύπος 
 Άλλες πηγές που αναφέρονται στο κείμενο 
 


