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Oportunidades identificadas nos boletins informativos anteriores ainda em
aberto:

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 Competitive Low-Carbon Energy
Data Limite para apresentar proposta: 05/05/2015
4. Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Processing
Data Limite para apresentar proposta: 26/03/2015
5. SME Instrument
Data Limite para apresentar proposta: 16/12/2015

OUTRAS OPORTUNIDADES
Convite à apresentação de Ideias para Projetos Piloto/ Projetos de Demonstração – Horizonte
2020 – Ação Climática, Ambiente, Eficiência de Recursos e Matérias-Primas
Data Limite para apresentar proposta: 28/02/2015
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OPORTUNIDADES DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA/
SUBVENÇÕES

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

1) Programa de Trabalhos das Direções-Gerais do Ambiente e da Ação Climática
para 2015
Entidade adjudicante
Comissão Europeia, Direção-Geral do Ambiente
Comissão Europeia, Direção-Geral da Ação Climática

Descrição do Contrato
Os concursos públicos a seguir apresentados serão lançados durante o ano de 2015 e encontram-se previstos no programa de trabalhos da DG Ambiente e da DG CLIMA. De forma, a permitir a sua antecipação e, dessa forma, dar conhecimento aos atores do setor atempadamente
para a elaboração de uma candidatura, a tabela a seguir apresentada contém a antevisão dos
concursos de interesse:
Tema Indicativo do Concurso
Sustainable Consumption and production
Eco-innovation
Cirular economy and green growth
Integration of environmental requirements into industry and internal market policies.
Ecolabel
EMAS
Eco-design
Product environmental footprint, Organisations environmental footprint PEF/OEF methodology.
ETV (Environmental Technology Verification)
Review of the existing instruments
Sustainable buildings
Data Prevista de Publicação
Segundo e terceiro trimestre de 2015
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Tema Indicativo do Concurso
Support to policy development in the areas of Agriculture, Soils, Nature and biodiversity, including Implementation of the Directive 91/676/EEC on the protection of water from nitrate pollution from agricultural sources.
Land as a resource / soil protection
Landusesurvey
Initiatives to adress land degradation
Support the integration of environmental aspects into the CAP
Sustainable forest management
Data Prevista de Publicação
Terceiro e quarto trimestre de 2015
Tema Indicativo do Concurso
Implementation of the EU biodiversity Strategy to 2020 including the tracking of progress
Combating Invasive Alien Species (IAS)
Follow-up to the Mid-term review of the biodiversity strategy
Biodiversity tracking in the EU budget
Improving the knowledge base for biodiversity, awareness raising, working with stakeholders
and communication
Contribution to international processess, including CBD and Intergovernmental science policy
platform on biodiversity and ecosystemsservices (IPBES)
Implementation of the Nature Directives (Birds and Habitats Directives).
Integration approach to financing of Natura 2000
Communication activities on nature and biodiversity including Natura2000 award scheme
Data Prevista de Publicação
Primeiro trimestre de 2015
Clique aqui para mais informações
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2) IPA — Plano de ação e estratégia climática
Entidade adjudicante
União Europeia, representada pela Delegação da União Europeia na República da Sérvia, em
nome e por conta do país beneficiário, Belgrado, REPÚBLICA DA SÉRVIA.

Descrição do Contrato
O objetivo global do projeto consiste na preparação de um plano de ação e estratégia transetoriais abrangentes em matéria de alterações climáticas.
Mais especificamente, o projeto irá:
a) Avaliar o potencial de mitigação de gases com efeito de estufa rentável na Sérvia, tendo em
conta os objetivos e políticas de desenvolvimento do país;
b) Avaliar as oportunidades e os custos da adaptação às alterações climáticas.
As atividades devem nomeadamente incluir a preparação de cenários de mitigação e de base de
emissão de gases com efeito de estufa até ao ano de 2050 e inclui projeções de impacto económico, ambiental e social dos cenários propostos. As projeções devem basear-se em modelos
comprovados adaptados a circunstâncias específicas da Sérvia. O plano de ação e a estratégia
devem servir de base para o estabelecimento de uma política climática robusta que deve permitir que a Sérvia defina os respetivos objetivos de adaptação de alteração climática e mitigação
de gases com efeito de estufa futuros, mantendo as suas obrigações no âmbito da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas — e tirar partido das oportunidades
que surgirão na prossecução do roteiro para uma Europa eficiente em termos de recursos.

Estado
Previsto – A abrir em abril de 2015
Clique aqui para mais informações
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SUBVENÇÕES
HORIZONTE 2020

FTIPilot-1-2015: Fast Track to Innovation Pilot

O piloto FTI apoia projetos em matéria de inovação desde a fase de demonstração até à adoção pelo mercado, incluindo fases como conceção de pilotos, bancos de ensaios, validação
de sistemas em condições de trabalho reais, validação de modelos de negócios, investigação
pré-normativa e estabelecimento de normas. Destina-se às novas tecnologias, conceitos, processos e modelos de negócios relativamente maduros que precisam de uma última etapa de
desenvolvimento para chegar ao mercado e alcançar um maior desenvolvimento. Para este fim,
se a proposta envolver inovação tecnológica, o consórcio deve declarar que a tecnologia ou as
tecnologias em causa se encontram, pelo menos, ao nível de Technology Readiness Level (TRL)
6. Os projetos podem ser interdisciplinares.
As propostas devem estar relacionadas com qualquer domínio no âmbito do objetivo específico
“Leadership in enabling and industrial technologies” e/ou a qualquer dos objetivos específicos
no âmbito da prioridade “Societal challenges”.
Data limite para apresentação de propostas
29 de abril de 2015; 01 de setembro de 2015; 01 de dezembro de 2015

Clique aqui para mais informações
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EUROPEU

Forest Sector Stakeholder Coordination, Advocacy and Monitoring

O presente convite é lançado com o objetivo de melhorar a coordenação, promoção e monitorização da rede de stakeholders do setor florestal.
Tal será alcançado através do estabelecimento de uma unidade de coordenação do Programa
Nacional para as Florestas. A organização selecionada através deste convite operará em parceria com o Departamento de Florestas.
Data limite para apresentação de propostas
23 de março de 2015.

Clique aqui para mais informações
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EVENTOS

Cluster Excellence Day
Datas 						Local
19 fevereiro 2015				

Bruxelas, Bélgica

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

