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Oportunidades identificadas nos boletins informativos anteriores ainda em
aberto:

CONCURSOS PÚBLICOS
Projeto de ampliação e de modernização do edifício Konrad Adenauer em Luxemburgo — Lotes
53, 56, 58, 72, 78 (lotes técnicos, lotes relativos a acabamentos)
Data Limite para apresentar proposta: 12/12/2014
Contrato-quadro relativo à análise económica de políticas ambientais e de eficiência em matéria
de recursos
Data Limite para apresentar proposta: 15/12/2014

SUBVENÇÕES
HORIZONTE 2020
1. Call for Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy
Data Limite para apresentar proposta: 03/02/2015; 11/06/2015
2. Call for Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainable Supply of Raw
Materials
Data Limite para apresentar proposta: 21/04/2015
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OPORTUNIDADES DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA/SUBVENÇÕES

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

1) Assistência especializada com indicadores, análise, avaliações e avaliação
de políticas em apoio do 7.º programa de ação ambiental
Entidade adjudicante
Serviços de Aquisições da AEA, Dinamarca

Descrição do Contrato
O objetivo do concurso consiste na celebração de um contrato quadro com um prestador ou
conjunto de prestadores de serviços que possam providenciar assistência especializada com
indicadores, análise, avaliações e avaliação de políticas em apoio do 7.º programa de ação ambiental.

Duração do Contrato ou Prazo de Execução
Duração: 60 meses (a contar da data de adjudicação)

Estado
Aberto – Prazo para a receção de propostas: 05/01/2015
Clique aqui para mais informações

BOLETIM INFORMATIVO Nº2 DEZEMBRO 2014

P. 4

2) Bélgica-Bruxelas: «Fornecimento de mobiliário»
Entidade adjudicante
Serviço de Infraestruturas e Logística, Comissão Europeia

Descrição do Contrato
O presente contrato diz respeito ao fornecimento de mobiliário e prestação de serviços conexos. Encontra-se subdividido em 5 lotes:
•

lote 1: «Fornecimento de mobiliário de escritório para pessoal de execução e função de quadro, concebido de modo sustentável»,

•

lote 2: «Fornecimento de mobiliário de escritório para pessoal de quadro superior, concebido de modo sustentável»,

•

lote 3: «Fornecimento de cadeiras de trabalho concebidas de modo sustentável e socialmente responsáveis»,

•

lote 4: «Fornecimento de mobiliário para salas de reunião, de formação e de conferência,
concebido de modo sustentável»,

•

lote 5: «Fornecimento de aparelhos de iluminação concebidos de modo sustentável»

A adjudicação será efetuada separadamente para cada lote.
•

o fornecimento, com ou sem montagem, de mobiliário (lotes 1 a 4),

•

a prestação de serviços de transporte, de desembalagem, de montagem, de recuperação
das embalagens e de formação (lotes 1 a 5),

•

a recolha do mobiliário existente usado com vista à sua valorização material (a recuperação,
a reutilização, a regeneração e a reciclagem dos materiais extraídos dos resíduos) (lotes 1
a 4),

•

a reparação de mobiliário existente para função de quadro superior (lote 2),

•

a criação e a atualização de um sítio Internet do tipo «catálogo em linha» (lotes 1 a 5),

•

o fornecimento de peças sobresselentes e de acessórios (objeto de um contrato separado,
mas adjudicado ao mesmo contratante) (lotes 1 a 4).

Duração do Contrato ou Prazo de Execução
Duração: 60 meses (a contar da data de adjudicação)

Estado
Aberto – Prazo para a receção de propostas: 30/01/2015
Clique aqui para mais informações
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3) ICD — Mecanismo «Switch to green»
Entidade adjudicante
União Europeia, representada pela Comissão Europeia, em nome e por conta dos países parceiros, Bruxelas, BÉLGICA.

Descrição do Contrato
A UE está a criar um mecanismo de assistência técnica, nomeadamente o mecanismo «Switch
to green», para desenvolver e promover a cooperação e diálogo eficazes relativamente à transformação necessária para uma economia verde inclusiva entre a UE e os países em desenvolvimento, durante a fase inicial do elemento principal «Switch to green». O mecanismo «Switch
to green» irá i) apoiar uma plataforma para o diálogo e a partilha em matéria de abordagens
práticas com vista a promover a transformação para uma económica verde inclusiva em países
em desenvolvimento; ii) prestar apoio técnico com vista a identificar e formular programas e
projetos que contribuam para o elemento principal «Switch to green»; e iii) contribuir para melhorar os esforços de comunicação, divulgação e criação de conhecimentos das intervenções
adotadas no âmbito deste elemento principal. Esta componente deve ter uma cobertura global.

Natureza
Aviso Prévio. Concurso previsto.
Clique aqui para mais informações

BOLETIM INFORMATIVO Nº2 DEZEMBRO 2014

P. 6

4) IPA — Assistência técnica para o desenvolvimento de uma base analítica
para a elaboração de estratégias e ações que visam o crescimento verde
Entidade adjudicante
Unidade Central de Finanças e Contratos (CFCU), Ancara, TURQUIA.

Descrição do Contrato
O objetivo do projeto consiste em aumentar a capacidade local e nacional para preparar uma
ação climática a médio e longo prazo que visa o desenvolvimento hipocarbónico resistente às
alterações climáticas, que será harmonizada gradualmente com a legislação e política climática
da UE. Neste sentido, o contratante prestará serviços relativos:
•

à revisão de estratégias existentes em relação às alterações climáticas,

•

à preparação de avaliações de impacto setoriais e regulamentares para o acervo climático
da UE,

•

à determinação dos custos e dos potenciais de redução de emissões das ações especificadas nos setores dos edifícios, resíduos, transportes e agricultura, etc. do Plano de Ação
Nacional para as Alterações Climáticas (NCCAP),

•

ao desenvolvimento de uma base analítica para uma estratégia de crescimento verde a longo prazo, através da utilização da modelação de cenários de emissões de gases com efeito
de estufa.

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

Call for Energy Efficiency

Este convite contém um conjunto de atividades para apoiar 1) investigação e demonstração de
novas tecnologias e soluções de eficiência energética; e 2) as ações para remoção de barreiras
do mercado e de governação (de financiamento e marcos regulatórios, melhoria de competências e conhecimento).
TÓPICOS
EE-02-2015 - Buildings design for new highly energy performing buildings;
EE-05-2015 - Increasing energy performance of existing buildings through process and organisation innovations and creating a market for deep renovation;
EE-18-2015 - New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering the
whole energy cycle from heat production to transformation, delivery and end use;
EE-15-2015 - Ensuring effective implementation of EU product efficiency legislation;
EE-16-2015 - Organisational innovation to increase energy efficiency in industry;
Data limite para apresentação de propostas
04 fevereiro 2015

Clique aqui para mais informações
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Call for Competitive Low-Carbon Energy

Este convite pretende desenvolver e preparar a comercialização de soluções tecnológicas sustentáveis, de custo reduzido e eficazes para a descarbonização do sistema energético, para
assegurar o fornecimento de energia e para completar o mercado interno da energia em linha
com Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias Energéticas (Plano SET) e correspondente
legislação e políticas energéticas criadas para alcançar os objetivos propostos para 2030 e
2050.
TÓPICOS
LCE-12-2015 – Demonstrating Advanced Biofuel Technologies;
LCE-14-2015 – Market Uptake of Existing and Emerging Sustainable Bionergy;
Data limite para apresentação de propostas
05 maio 2015

Clique aqui para mais informações
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EVENTOS

Workshop: Unlocking demand for local wood-based composite materials &
green chemicals in Europe
Datas 						Local
11 dezembro 2014				

Bruxelas, Bélgica

Para mais informações

Third Annual Conference of the European Learning Network for Regions and
Biodiversity: Natura 2000 in action! Regional cooperation for implementing
the Natura 2000 network
Datas 						Local
10 e 11 dezembro 2014				

Barcelona, Espanha

Para mais informações

Information Day: Horizon 2020 Energy-efficiency Call
Datas 						Local
12 dezembro 2014				

Bruxelas, Bélgica

Para mais informações

Restructuring the wood sector in Europe: Final conference of the Wood2Good
project
Datas 						Local
12 dezembro 2014				
Para mais informações

Bruxelas, Bélgica
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High Level Conference of the European Innovation Partnership (EIP) on Raw
Materials
Datas 						Local
13 a 14 janeiro 2015				

Bruxelas, Bélgica

Para mais informações

Fuels of the Future - 12th International Conference on Biofuels
Datas 						Local
19 a 20 janeiro 2015				
Para mais informações

Berlim, Alemanha

