Interveniente Técnico
Government Technical Intervener
Muitos países, ao importarem
material de defesa, impõem do
governo exportador uma Agência
de Interveniência Técnica, para o
acompanhamento dos contratos
no que diz respeito à verificação
do cumprimento de prazos,
metas e padrões de qualidade
contratualmente estabelecidos.
A Empresa Gerencial de Projetos

Navais – EMGEPRON, empresa
pública, vinculada ao Ministério da
Defesa por intermédio da Marinha
do Brasil, foi credenciada pelo
Minstério da Defesa, por meio
da Portaria nº 330/2016, a atuar
como Interveniente Técnico nas
exportações das empresas que
compõem a Base Industrial de
Defesa (BID).

Com um corpo técnico altamente
qualificado e a experiência de anos
adquirida na gestão de projetos e na
promoção comercial das empresas
da BID, a EMGEPRON está apta a
cumprir os requisitos internacionais
de interveniência técnica dos
governos importadores, contribuindo
para o aumento da exportação de
produtos e serviços da BID.

Many countries by importing
defense equipment, impose
to the exporting government
a technical intervener agency
for the monitoring of contracts
with regard to verification of
compliance with deadlines,
goals and quality standards
set by contract.

EMGEPRON, a public company
under the Ministry of Defence
through the Brazilian Navy,
was accredited to act as a
technical intervener in exports
of companies that make up the
Defense Industrial Base (DIB).
With a highly qualified technical
staff and years of experience in

commercial project management
and promotion of the DIB
companies, EMGEPRON is
able to meet the international
requirements of technical
intervener of importing
governments, contributing to the
increase in exports of goods and
DIB services.

A qualidade dos produtos e serviços fornecidos
pela Emgepron é garantida pela Marinha do Brasil.

The quality of Emgepron’s products and services
is ensured by the Brazilian Navy.
Segmentos de Mercado para Interveniência Técnica:

Market Segments for Technical Intervener:

Construção Naval
Navios de guerra, lanchas-patrulha, embarcações de apoio

Naval Construction
Warships, patrol boats, support vessels

Projetos Aerospaciais
Aeronaves tripuladas, aeronaves não tripuladas, drones

Aerospace Projects
Airplanes, unmanned air vehicles, drones

Veículos Militares Sobre Rodas
Blindados de combate, viaturas policiais, veículos terrestres não tripulados

Aerospace Projects
Armored combat cars, police vehicles, unmanned ground vehicles

Armamentos
Mísseis, bombas, foguetes, armas, munições de baixo calibre e não letais

Armaments
Missiles, bombs, rockets, weapons, low caliber and non lethal ammunition

Sistemas
Sistemas de combate e aviônicos, simuladores, segurança digital

Systems
Combat systems and avionics, simulators, digital security
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