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NOTA INTRODUTÓRIA
Com o objetivo de disseminar amplamente as oportunidades que a União Europeia
oferece ao setor da fileira florestal, a AIFF levará a cabo a produção e distribuição de
quatro boletins informativos que permitirão a identificação antecipada de convites e
outras possibilidades de financiamento, o conhecimento de plataformas e redes de
interesse e ainda a monitorização dos eventos mais relevantes em Bruxelas.
Os boletins informativos, com periodicidade mensal, pretendem ser uma ferramenta
elementar na ligação entre as várias fileiras florestais nacionais e a UE.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Para os efeitos deste boletim:
Subvenções (“grants”)
São contribuições financeiras diretas atribuídas para apoiar projetos ou
organizações que prosseguem os interesses da União Europeia ou contribuem
para a execução dos seus programas ou políticas.
Ex: A UE atribui subvenções através de programas de financiamento como é o caso
do Horizonte 2020.
Concursos Públicos (“tenders”)
As Instituições Europeias, nomeadamente, a Comissão Europeia, recorrem
frequentemente a contratos públicos para adquirir bens e serviços como a
realização de estudos ou ações de formação, encomenda de trabalhos de
consultoria ou assistência técnica, aquisição de equipamentos, etc.
Por imposição legal, as entidades públicas da UE devem publicar, no período
máximo de 30 dias antes da abertura do concurso público, um aviso prévio do
seu lançamento. Nesse sentido, serão integrados no boletim informativo não
só concursos abertos à participação de interessados como anúncios prévios de
futuros concursos de interesse a ser lançados.
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OPORTUNIDADES DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA/SUBVENÇÕES

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

1) Contrato-quadro relativo à análise económica de políticas ambientais e de
eficiência em matéria de recursos
Entidade adjudicante
Comissão Europeia, Direção-Geral do Ambiente

Descrição do Contrato
O objetivo global do contrato-quadro consistirá na prestação de apoio à análise económica de
políticas ambientais. O contrato abrangerá as questões que surgirão (mas que atualmente não
podem ser previstas) nos seguintes domínios:
1.

Apoio no contexto da análise económica;

2. Apoio no âmbito de análises e avaliações de impacto específicas;
3. Apoio no contexto dos desenvolvimento de políticas de eficiência em matéria de recursos.

Duração do Contrato ou Prazo de Execução
Duração: 48 meses (a contar da data de adjudicação)

Estado
Aberto – Prazo para a receção de propostas: 15/12/2014
Clique aqui para mais informações
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2) Projeto de ampliação e de modernização do edifício Konrad Adenauer em
Luxemburgo — Lotes 53, 56, 58, 72, 78 (lotes técnicos, lotes relativos a acabamentos)
Entidade adjudicante
Parlamento Europeu, Direção-Geral das Infraestruturas e da Logística

Descrição do Contrato
O projeto de ampliação e de renovação do edifício Konrad Adenauer em Luxemburgo consiste
na renovação de um edifício administrativo existente de 65 000 m2 e na construção de uma
extensão do referido edifício em aproximadamente 190 000 m2. O complexo administrativo daí
resultante destina-se a albergar a totalidade dos serviços do Parlamento Europeu em funcionamento em Luxemburgo.
O presente contrato diz respeito aos lotes seguintes:
•

lote 53 «Pintura — divisórias leves — dobragens — tetos falsos»,

•

lote 56 «Carpintaria interior — divisórias em aço e vidro — rodapés — estores — revestimentos dos peitoris»,

•

lote 58 «Ferragem — portas industriais — portas seccionadas — fechaduras»,

•

lote 72 «Equipamentos de cozinha, central de compras»,

•

lote 78 «Pilha de combustível».

A adjudicação será efetuada separadamente para cada lote.

Duração do Contrato ou Prazo de Execução
Duração: 22 meses (a contar da data de adjudicação)

Estado
Aberto – Prazo para a receção de propostas: 12/12/2014
Clique aqui para mais informações
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3) FED — Reforço da equipa de assistência técnica em matéria de qualidade e
ambiente normativo
Entidade adjudicante
Comissão Europeia, Direção-Geral de Desenvolvimento e Cooperação

Descrição do Contrato
O acordo de parceria económica (APE) entre a União Europeia e o Cariforum (fórum dos Estados
ACP das Caraíbas) constitui o acordo comercial que rege o comércio e o desenvolvimento entre
os Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP), tal como a Jamaica, e a União Europeia
(UE). A consultoria proposta prestará assistência técnica aos laboratórios alimentares do setor
público; à Agência Nacional de Acreditação da Jamaica (JANAAC) para melhorar as condições
de teste e certificação em laboratórios acreditados; ao Organismo Nacional de Certificação da
Jamaica (NCBJ) para a emissão de certificação para ISO 22000 e APPCC; obstáculos técnicos
ao comércio (OTC) e medidas sanitárias e fitossanitárias (MSF) para se destinarem a organizações de apoio empresarial, permitindo um melhor acesso do resto do mundo aos produtos da
Jamaica. Prevê-se que esta consultoria de 24 meses reforçará ainda os ganhos de capacidade
institucional no âmbito do projeto I de reforço de capacidades do APE (APE-I) para alcançar os
resultados previstos do projeto, que incluem:
1.

Um leque mais vasto de serviços de laboratório que cumprem as normas e requisitos internacionais ISO 17025 relativos à segurança alimentar;

2. Aceitação internacional de resultados de testes e serviços de avaliação da conformidade;
3. Melhoria dos programas de monitorização de resíduos de pesticidas e contaminantes alimentares;
4. Acreditação do NCBJ, incluindo formação, auditorias presenciais e custos de acreditação;
5. Promover a sensibilização para e o diálogo com o setor privado sobre questões OTC e MSF.
O principal enfoque da consultoria está orientado para agências públicas responsáveis pela segurança alimentar e organizações de apoio empresarial de nível intermédio para ajudar o setor
privado no sentido de aumentar a conformidade e a participação em discussões comerciais,
uma vez que está relacionado com a exportação de produtos jamaicanos para os mercados internacionais.

Natureza
Aviso Prévio. Concurso previsto.
Clique aqui para mais informações
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4) Bélgica-Bruxelas: Substituição do revestimento em madeira para pavimentos de um edifício de escritórios
Entidade adjudicante
Comité das Regiões

Descrição do Contrato
O Comité das Regiões (CR) e o Comité Económico e Social Europeu (CESE) preveem a celebração de um contrato-quadro para a substituição do revestimento em madeira de bambu para
pavimentos (FSC) ou outros rótulos equivalentes, num edifício de escritórios.
A superfície do parquê em madeira de bambu a substituir representa um total de +/- 4 600 m2.
A substituição do parquê existente deve ser realizada de acordo com um contrato-quadro com
uma duração de 4 anos.
O presente contrato consiste em realizar obras de:
•

retirada e remoção do parquê existente de acordo com os regulamentos em vigor,

•

nivelação e reparação da chapa existente,

•

fornecimento e colocação do parquê em bambu (FSC, PEFC) ou outros rótulos com os certificados ambientais,

•

fornecimento e colocação de rodapés (FSC, PEFC) e de perfis de remate,

•

cortes e outras obras de colocação,

•

obras de reparação e de manutenção (polimento, envernizamento, manutenção, etc.).

Além disso, o contrato incluirá as obras de manutenção e as obras de reparação ou intervenção
após sinistro nos soalhos em madeira nos 6 edifícios de escritórios ocupados pelos Comités em
Bruxelas.

Natureza
Aviso Prévio. Concurso previsto.
Clique aqui para mais informações
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5) IPA - Assistência técnica para o reforço de capacidades para alinhar o sistema agrícola turco com as normas europeias em matéria de agricultura ecológica e a melhoria da implementação da Diretiva Nitratos da UE
Entidade adjudicante
Comissão Europeia, Direção-Geral de Desenvolvimento e Cooperação

Descrição do Contrato
O objetivo do presente contrato consiste em prestar assistência técnica ao Ministério da Alimentação, da Agricultura e da Pecuária durante o alinhamento do sistema agrícola turco com a
reforma pós política agrícola comum (PAC) relativa às normas europeias em matéria de agricultura ecológica. O contratante deve contribuir em matéria de:
1.

Determinação de explorações agrícolas específicas para iniciar práticas de ecologização;

2. Preparação de um roteiro para explorações agrícolas para clarificar, passo a passo, a forma
de aplicação de práticas agrícolas ecológicas;
3. Compilação e apresentação de relatórios de estudo técnico-económico;
4. Conceção e entrega de programas de formação sobre a implementação da Diretiva Nitratos
e a adoção de práticas europeias em matéria de agricultura ecológica, incluindo desenvolvimento de programas curriculares, preparação de materiais de formação;
5. Preparação de atividades de sensibilização para encorajar a adaptação de práticas europeias em matéria de agricultura ecológica e a redução da poluição agrícola devido a nitratos.

Natureza
Aviso Prévio. Concurso previsto.
Clique aqui para mais informações
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SUBVENÇÕES
HORIZONTE 2020

Call for Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy

Este convite inclui um conjunto de ações com o objetivo de apoiar processos de gestão florestal
e agrícola sustentável; promover a inovação social em áreas rurais para o crescimento inclusivo
e fortalecer a inovação nas indústrias baseadas na bio-economia para um crescimento inteligente.
TÓPICOS
ISIB-03-2015 - Unlocking the growth potential of rural areas through enhanced governance and social innovation;
ISIB-04b-2015 - Improved forest management models;
ISIB-06-2015 - Converting CO2 into chemicals.
Data limite para apresentação de propostas
03 fevereiro 2015

ISIB-02-2015 - Closing the research and innovation divide: the crucial role of innovation support services
and knowledge Exchange;
ISIB-12b-2015 - Rural development;
ISIB-12c-2015 - Monitoring and mitigation of agricultural and forestry greenhouse gases (GHG);
ISIB-12d-2015 - Sustainable crop production;
ISIB-12e-2015 - Sustainable livestock production;
ISIB-12f-2015 - Biomarkers for nutrition and health
Data limite para apresentação de propostas
11 junho 2015

BOLETIM INFORMATIVO Nº1 NOVEMBRO 2014

P. 9

Call for Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainable
Supply of Raw Materials

Este convite integra-se no foco geral de investimento na inovação para uma economia verde. A
investigação e inovação multidisciplinar requerida para prosseguir tal desafio de forma sustentável implica uma ação interdisciplinar.
As ações levadas a cabo sob a alçada deste convite visam apoiar negócios no desenvolvimento
e comercialização de soluções eco-inovadoras.
TÓPICOS
SC5-19-2014/2015: Coordinating and supporting research and innovation in the area of climate action, environment, resource efficiency and raw materials;
Data limite para apresentação de propostas
21 abril 2015
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RADAR BRUXELAS
European Cluster Conference 2014: A step towards a new European Cluster
Strategy for Growth

Decorreu em Bruxelas, a 20 e 21 de outubro a Conferência Europeia para Clusters. Organizado
pela Direção Geral de Empresas e Indústria, o evento focou-se no papel que os clusters podem
efetivamente ter no reforço da competitividade industrial e como forma de fortalecer uma base
de crescimento sustentável.
Os participantes discutiram as últimas tendências e desafios colocados pelas políticas europeias para os clusters trabalhando, assim, em conjunto para identificar as áreas prioritárias da
nova Estratégia Europeia dos clusters para o Crescimento, cuja grande ambição será posicionar
os clusters como integradores entre políticas, setores, regiões e fronteiras.
Foi salientado, em particular, a importância do papel que um cluster poderá ter, através da potenciação da estratégia de internacionalização e de promoção da participação dos seus membros em projetos de I & D e Inovação. Para além do mais, reiterou-se o papel fundamental que a
política de clusters tem a desempenhar na competitividade, nomeadamente através da promoção da fertilização cruzada de conhecimento e de tecnologia, a formação de redes e ecossistemas de negócios para empresas ou a exploração de cadeias de valor globais
Kirsi Ekroth-Manssila, chefe da Unidade “SMEs: Clusters and Emerging Industries” da Direção
Geral das Empresas e Indústria apresentou o convite para apresentação de propostas a ser lançado em 2015, no seguimento, do Horizonte 2020 “Cluster facilitated projects for new industrial value chains”. O primeiro convite conta com um orçamento de 24,9 milhões de euros para
financiar projetos que envolvam clusters na definição das novas cadeias de valor industrial para
apoiar o crescimento europeu. A principal inovação desta ação consiste no apoio à inovação
para as PME ao qual será dedicado 75% do orçamento, por exemplo, através de vouchers de
inovação, infraestruturas de cooperação, orientação e formação.
Foi ainda atribuído o Prémio Cluster Manager 2014 a Stan Higgins, diretor do Process Industry
Cluster from the North West no Reino Unido. A conferência foi importante para a definição do
conteúdo da Estratégia Europeia dos Clusters para o Crescimento para a qual será realizada
uma consulta pública em 2015.
O trabalho levado a cabo, ao longo dos dois dias, deu origem a uma DECLARAÇÃO que procura
promover um conjunto de eixos prioritários, no que à políticas de clusters respeita, junto da
Comissão Europeia.
Para mais informações
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EVENTOS
2nd International Congress of Silviculture
Datas 						Local
26 a 29 novembro 2014				

Florença, Itália

Para mais informações

GreenEcoNet workshop: SMEs in a Green(er) Economy
Datas 						Local
28 novembro 2014 				

Berlim, Alemanha

Para mais informações

17th European Forum on Eco-Innovation
Datas 						Local
01 e 02 dezembro 2014				

Lyon, França

Para mais informações

Global Soil Biodiversity Conference
Datas 						Local
02 a 05 dezembro 2014 			

Díjon, França

Para mais informações

Workshop: Unlocking demand for local wood-based composite materials &
green chemicals in Europe
Datas 							Local
11 dezembro 2014					Bruxelas, Bélgica
Para mais informações

