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Oportunidades identificadas nos boletins informativos anteriores ainda em
aberto:

CONCURSOS PÚBLICOS
Bélgica-Bruxelas: «Fornecimento de mobiliário»
Data Limite para apresentar proposta: 30/01/2015

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
3. Call for Energy Efficiency
Data Limite para apresentar proposta: 04/02/2015
4. Call for Competitive Low-Carbon Energy
Data Limite para apresentar proposta: 05/05/2015
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OPORTUNIDADES DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA/
SUBVENÇÕES

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

1) Contribuição para o Observatório das Florestas da África Central (OFAC)
Entidade adjudicante
Comissão Europeia, Centro Comum de Investigação (JRC), Instituto do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável

Descrição do Contrato
O contrato de serviços, com uma duração de 18 meses, tem como principal objetivo a consolidação do Observatório das Florestas da África Central (OFAC) em Quinxassa. O contrato abrangerá
a disponibilização de peritos a longo prazo (local e internacional) e a curto prazo, que serão responsáveis pela recolha e estruturação de dados relativos às florestas da África Central (exploração, conservação), pela consolidação de sistemas de acompanhamento (cobertura florestal,
gestão florestal, biodiversidade), pela formação dos produtores de informação e pela sensibilização dos decisores para a utilização destas informações. Os peritos deverão efetuar missões
frequentes na Europa e em África.

Duração do Contrato ou Prazo de Execução
Duração: 18 meses (a contar da data de adjudicação)

Estado
Aberto – Prazo para a receção de propostas: 05/02/2015
Clique aqui para mais informações
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2) Fabrico de peças mecânicas e de carpintaria e fornecimento de matérias-primas (3 lotes)
Entidade adjudicante
Comissão Europeia, Centro Comum de Investigação, Gestão do Estabelecimento de Ispra, Unidade de Gestão de Bens e Logística

Descrição do Contrato
O objeto do contrato consiste no fabrico de peças mecânicas de diferentes dimensões, pequenas ou grandes, e no eventual fornecimento de matérias-primas. Inclui igualmente o fabrico de
peças de carpintaria.

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

Estado
Aberto – Prazo para a receção de propostas: 10/02/2015
Clique aqui para mais informações
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SUBVENÇÕES
HORIZONTE 2020

Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Processing

Este convite inclui tópicos na área das nanotecnologias, materiais avançados, biotecnologia e
ações avançadas de fabrico e produção e ainda tópicos referentes a parcerias público-privadas
(PPP).
TÓPICOS
NMP-02-2015: Integration of novel nano materials into existing production lines;
Data limite para apresentação de propostas
26 março 2015

Clique aqui para mais informações
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Call for SPIRE - Sustainable Process Industries

A parceria Público-Privada SPIRE reúne um conjunto de áreas como o cimento, cerâmica, químicos, engenharia, minerais, metais não ferrosos, água, ferro e outros setores de liderança na
Europa.
Todos estes setores têm em comum a grande dependência de recursos materiais (energia, matérias-primas e água) para as suas tecnologias de produção e processamento tendo assim um
claro e urgente interesse em tornarem-se mais eficientes.
TÓPICOS
SPIRE-06-2015: Energy and resource management systems for improved efficiency in the process industries;
Data limite para apresentação de propostas
04 fevereiro 2015

Clique aqui para mais informações
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SME Instrument

O SME instrument dá resposta às necessidades de financiamento de PME orientadas para a internacionalização e, particularmente, aos jovens empreendedores na implementação de ideias
de potencial e risco elevado. Destina-se a apoiar projetos de dimensão europeia que conduzam a mudanças radicais na forma como os negócios são feitos (produtos, processos, serviços,
marketing, etc.). Irá lançar as empresas em novos mercados, promover o crescimento e criar
elevado retorno do investimento. O SME instrument abrange todo o tipo de PME inovadoras de
modo a promover campeões do crescimento em todos os setores.
Este instrumento é composto por 3 fases distintas mas interligadas e com um esquema de coaching e mentoring para os beneficiários, não existindo por isso obrigação das PME candidatarem-se sequencialmente às 3 fases.
Fase 1: Viabilidade tecnológica, técnica e económica;
Fase 2: Projeto de inovação;
Fase 3: Comercialização.

TÓPICOS
SC5-20-2015: Boosting the potential of small businesses for ecoinnovation and a sustainable supply of raw
materials;
NMP-25-2015: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs;
BIOTEC-5b-2015: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and
sustainability;
Data limite para apresentação de propostas
16 dezembro 2015

Clique aqui para mais informações
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OUTRAS OPORTUNIDADES
Convite à apresentação de Ideias para Projetos Piloto/ Projetos de Demonstração – Horizonte 2020 – Ação Climática, Ambiente, Eficiência de Recursos e
Matérias-Primas

Como parte do programa de trabalhos para 2016-2017 para o desafio societal “Ação Climática,
Ambiente, Eficiência de Recursos e Matérias-Primas” do programa quadro Horizonte 2020, a
Comissão Europeia pretende abrir convites para projetos piloto e de demonstração de grande
escala.
Neste sentido, surge o presente convite à apresentação de ideias que se destina a
•

Ajudar a identificar as áreas de investigação e inovação que atraem mais interesse por parte
dos mais relevantes atores da inovação;

•
•

Estimular a participação destes atores em projetos de maior ambição em termos de escopo,
escala e impacto.

Data limite para apresentação de ideias
28 de fevereiro de 2015
Clique aqui para mais informações
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RADAR BRUXELAS
Expert Group on Forest-based Industries and Sectorally Related Issues

A Comissão Europeia criou um Grupo de Peritos para as Indústrias de Base Florestal e setores
associados que vem substituir o anterior Comité Consultivo da Política Comunitária para o Sector das Madeiras, estabelecido em 1983.
Este novo grupo conta com representantes de todos os Estados-Membros e ainda com 24 representantes várias fileiras da indústria florestal e outros organismos relevantes: uniões de comércio, representantes da sociedade civil, bioenergia e investigação, entre outros.
Presidido pela Comissão Europeia, o Grupo de Peritos terá as seguintes funções:
1.

Emitir pareceres para o desenvolvimento, implementação e monitorização de políticas e legislação da UE que afetem o setor;

2. Promover a cooperação entre organizações sectoriais, os Estados-Membros e a Comissão
Europeia;
O Grupo de Peritos colabora com a Comissão Europeia na supervisão da execução das atividades anunciadas na Estratégia Europeia para as Florestas. Para tal, tem o poder de designação
de peritos ou subgrupos para lidar com determinados tópicos da mesma cujos membros podem
ou não incluir os Estados-Membros.
Clique aqui para mais informações
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Segunda Edição - Prémios Natura 2000

Depois do sucesso da primeira edição, a Comissão Europeia lança um novo convite para apresentação de projetos/casos de sucesso que possam ser premiados no âmbito da rede Natura
2000.
O objetivo do prémio é promover o sucesso da rede Natura 2000 demonstrando a sua importância na proteção da herança natural. O convite está aberto a todas as entidades envolvidas em
atividades relacionadas com a Natura 2000. É pretendida a premiação da excelência na gestão
e promoção da rede promovendo a mesma e os seus benefícios para os cidadãos europeus.
Este ano, será apresentada uma nova categoria “EU Citizen’s Award” onde o úblico será encorajado a votar no seu projeto favorito.
A data limite para a apresentação de candidaturas é o dia 21 de janeiro de 2015 sendo os vencedores anunciados posteriormente no dia 21 de maio em Bruxelas.
Clique aqui para mais informações
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EVENTOS

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

Berlim, Alemanha

Para mais informações

Forest-Based Sector Technology Platform - Pulp & Paper Industry Task Force
Meeting
Datas 						Local
25 fevereiro 2015				

Bruxelas, Bélgica

Para mais informações

Clusters as the Driving Power of the European Economy
Datas 						Local
18 a 19 março 2015				

Estrasburgo, França

Para mais informações

Stress Biology and Crop Fertility Conference
Datas 						Local
18 a 22 março 2015				
Para mais informações

Sorrento, Itália

