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Inovação (IDI), reforçando a competitividade global 
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OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS NO BOLETIM INFORMATIVO ANTERIOR AINDA EM ABERTO: 

 

Contratação Pública Data Limite para concorrer/apresentar proposta 
 

Supply of farm machinery and equipment for the 
Democratic People's Republic of Korea  

 
A anunciar 

Subvenções – H2020 Data Limite para concorrer/apresentar proposta 
 

SFS-2-2014/2015: Sustainable crop production SFS-2B-2015 
Fase 1: 24/02/2015 
Fase 2: 11/06/2015 

SFS-8-2014/2015: Resource-efficient eco-
innovative food production and processing 

SFS-8 2015 
Fase 1: 18/03/2015, 17/06/2015,             
17/09/2015, 
Fase 2: 18/03/2015, 17/06/2015, 17/09/2015 

SFS-1-2014/2015: Sustainable terrestrial livestock 
production 
C. [2015] Assessing sustainability of terrestrial 
livestock production 

SFS-1C 2015 
Fase 1 - 24/02/2015 
Fase 2 - 11/06/2015 

SFS-5-2015: Strategies for crop productivity, 
stability and quality 

Fase 1 - 24/02/2015 
Fase 2 - 11/06/2015 

SFS-7-2014/2015: Genetic resources and 
agricultural diversity for food security, productivity 
and resilience 
B. [2015] Management and sustainable use of 
genetic resources 

SFS-7B-2015 
Fase 1 - 24/02/2015 
Fase 2 - 11/06/2015 

SFS-10-2014/2015: Tackling disease related 
challenges and threats faced by European farmed 
aquatic animals   
B. [2015] Scientific basis and tools for preventing 
and mitigating farmed mollusc diseases 

SFS-10B-2015 
Fase 1 - 24/02/2015 
Fase 2 - 11/06/2015 

SFS-11-2014/2015: Implementation of an 
Ecosystem-based approach for European 
aquaculture   
B. [2015] Consolidating the environmental 
sustainability of European aquaculture 

SFS-11B-2015 
Fase 1 - 24/02/2015 
Fase 2 - 11/06/2015 
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A - Oportunidades de contratação pública 

 

1) Aumento da competitividade do Agronegócio no Tajiquistão1 

   

o Descrição do Contrato: O objetivo específico do projeto é melhorar o 

desenvolvimento das cadeias de valor agroalimentares tajiques, a competitividade 

das empresas agroalimentares e a qualidade e a comercialização dos seus produtos. 

Para atingir o objetivo específico, será utilizada uma abordagem de cadeia de valor. 

O núcleo da estratégia adotada é apoiar investimentos locais e internacionais a nível 

das explorações agrícolas, processamento e fornecimento de serviços. Estes 

investimentos, em conjunto com a assistência técnica prestada aos agricultores, 

processadores de alimentos e prestadores de serviços, irão levar ao 

desenvolvimento de cadeias de valor agroalimentares, com tecnologia de alto nível e 

acesso aos mercados locais e internacionais. 

Será dada especial atenção para assegurar que os pequenos agricultores são 

beneficiados com a implantação do projeto. Este objetivo será alcançado através da 

introdução de medidas de salvaguarda específicas, a participação de representantes 

dos pequenos agricultores no processo de seleção e por meio de atividades de 

visibilidade, o que irá garantir que estes estão conscientes das possibilidades 

oferecidas pelo projeto. Além disso, a criação de cooperativas de exportação será 

apoiada para permitir aos pequenos produtores exportar diretamente os seus 

produtos. 

 

Os resultados esperados são os seguintes: 

                                                           
1Para mais informações: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1401180171802&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&

ccnt=7573877&debpub=16%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref

=133868 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401180171802&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573877&debpub=16%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133868
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401180171802&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573877&debpub=16%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133868
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401180171802&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573877&debpub=16%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133868
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1401180171802&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573877&debpub=16%2F05%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133868
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1. Novo serviço de expansão agrícola local através da prestação de serviços 

de aconselhamento e apoio aos agricultores na gestão agrícola, questões 

técnicas, inovação, novos investimentos e cooperação, incluindo 

associações de agricultores; 

2. Prestadores de serviços de maquinaria selecionados oferecerão os serviços 

necessários para pequenos agricultores na produção de matérias-primas 

em volume e qualidade adequada e em tempo útil; 

3. Prestadores de serviços de consultoria locais aconselharão e ajudarão as 

empresas do setor agrícola local e processadores em questões técnicas, de 

gestão e de marketing;  

4. Serão apoiados investimentos na área da agricultura e atividades conexas; 

5. Será estabelecida uma parceria público-privada para o controlo de 

qualidade e certificação de acordo com as normas internacionais para 

alimentos selecionados e será promovida entre agricultores e 

processadores; 

6. Produtos alimentares tajiques selecionados serão registados como marcas 

e sua imagem promovida através da parceria público-privada.  

 

o Área de intervenção: Serviços 

o Entidade adjudicante: União Europeia, representada pela Comissão Europeia, em 

nome e por conta do país beneficiário, Tajiquistão. 

o Onde?: Ásia Central - Tajiquistão 

o Orçamento: orçamento máximo - 5 milhões de euros 

o Prazo para a receção de pedidos de documentos ou de acesso a documentos:  

16:30 hora local (GMT + 5) até 04.07.2014 

o Estado: Aberto  
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o Interesse em concorrer: Sim/Não 

 

2) Áustria-Viena: Fornecimento de alimentos, bebidas e produtos domésticos2 

   

 

o Descrição do Contrato: Fornecimento de alimentos, bebidas e produtos domésticos. 
 
Área de intervenção: Contrato de fornecimento 
 

o Entidade adjudicante: Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 
 

o Onde?: Áustria-Viena 

 

o Orçamento: Valor estimado, sem IVA: 60 000 EUR (durante 4 anos/48 meses). 
 

o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação: 
14.07.2014 - 17:00 (hora local) 

  

o Estado: Aberto 

 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 

 

 

  

                                                           

2Para mais informações: http://fra.europa.eu/en/call-for-tender/2014/provision-food-beverages-and-

household-materials 

 

http://fra.europa.eu/en/call-for-tender/2014/provision-food-beverages-and-household-materials
http://fra.europa.eu/en/call-for-tender/2014/provision-food-beverages-and-household-materials
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3) Bélgica-Bruxelas: Projeto-piloto — Agropol: desenvolvimento de uma região modelo 

transfronteiriça europeia de agroindústria3 

 

o Descrição do Contrato: Projeto-piloto que visa reunir e promover a especialização 

transfronteiriça da agroindústria nas zonas rurais e formar regiões de competência 

agroindustrial — denominadas Agropols, que oferecerão uma perspetiva económica 

sustentável para as zonas em questão. 

 

Área de intervenção: Serviços de estudos de mercado e de sondagens de opinião. 

 

o Entidade adjudicante: Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural da 

Comissão Europeia. 

 

o Onde?: Bélgica - Bruxelas 

 

o Orçamento: Não disponível. 

 

o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação: 

Não disponível. 

 

o Estado: Previsto 

 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 

  

                                                           

3Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124927-2014:TEXT:PT:HTML 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124927-2014:TEXT:PT:HTML
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4) Bulgária-Varna: Carne de vitela4 

o Descrição do Contrato: Fornecimento dos seguintes produtos: 

Carne de vitela, frangos, carne de suíno, preparações à base de carne, leite gordo, 

manteiga, queijo de mesa, iogurte não aromatizado, açúcar branco, cacau em pó, 

não adoçado, produtos farináceos, vinagre ou equivalente, especiarias, sal, ovos, 

produtos de panificação, produtos frescos de pastelaria e bolos, farinha para 

panificação, café, chá e produtos afins, peixes, carne de borrego, leite pasteurizado, 

produtos de pastelaria, óleo de cozinha, doces de fruta, fruta e frutos de casca rija, 

produtos hortícolas, produtos hortícolas congelados, conservas e preparações à base 

de carne, produtos à base de açúcar, cerveja, refrigerantes, álcool, vinho de mesa. 

o Área de intervenção: Fornecimentos. 

o Entidade adjudicante: Obshtina Varna (Município de Varna), Bulgária. 

o Onde?: Bulgária 

o Orçamento: Valor estimado, sem IVA: 1 140 000 BGN (cerca de 70.000 euros). 

o Prazo para a receção de pedidos de documentos ou de acesso a documentos: 

07.07.2014 - 17:00 (hora local). 

o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação: 

17.07.2014 - 17:00 (hora local). 

o Estado: Aberto 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 

                                                           

4Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193845-2014:TEXT:PT:HTML&src=0 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193845-2014:TEXT:PT:HTML&src=0
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5) Finlândia-Helsínquia: Cereais, produtos de culturas industriais e da horticultura5 

 

o Descrição do Contrato: Fornecimento de cereais, produtos de culturas industriais e 

da horticultura. 

o Área de intervenção: Fornecimentos. 

o Entidade adjudicante: União de freguesias de Helsínquia. 

o Onde?: Finlândia – Helsínquia. 

o Orçamento: Não disponível. 

o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação: 

Não disponível. 

o Estado: Previsto. 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 

  

                                                           

5Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193818-2014:TEXT:PT:HTML&src=0 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193818-2014:TEXT:PT:HTML&src=0
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B - Oportunidades de obtenção de subvenções  

 

HORIZONTE 2020 - Call for Sustainable Food Security: Safe food and healthy diets and sustainable 

consumption 

 

1) SFS-13-2015: Contaminação biológica de culturas na cadeia alimentar 

 

o Descrição do Tópico/Convite: A ocorrência de contaminação biológica em diversas 

culturas gera grande preocupação, pois tem implicações importantes para a 

segurança da alimentação humana e animal e segurança alimentar e comércio 

internacional. Em todo o mundo, estima-se que as micotoxinas sejam responsáveis 

por perdas entre 5 a10% da produção agrícola. As contaminações devem-se a uma 

série de eventos, incluindo as condições climáticas, os possíveis efeitos das 

mudanças climáticas, a utilização dos solos, a gestão das culturas e variedades, bem 

como técnicas de colheita e pós-colheita. São necessárias abordagens integradas, em 

vez de soluções isoladas, para controlar de forma eficaz a incidência de micotoxinas 

nas culturas e reduzir a contaminação ao longo das cadeias alimentares. 

 

o Orçamento: 10 milhões de euros 

 

o Impacto esperado:  

- Um conjunto de ferramentas (recursos vegetais, ferramentas de gestão, 

tecnologias) para monitorizar de forma eficaz e reduzir a incidência de micotoxinas 

contaminantes na produção agrícola, bem como na alimentação humana e animal e 

cadeias de abastecimento. 

- Contributo para a legislação e implementação de padrões.  

- Opções seguras de utilização para lotes contaminados. 



 

 

P
ág

in
a1

1
 

- Redução da ocorrência de contaminação por micotoxinas nas culturas, a fim de 

melhorar a produtividade e a competitividade dos setores agrícola e alimentar 

europeus. 

- Redução dos riscos para a saúde humana e animal, aumentando assim a confiança 

dos consumidores nos produtos agroalimentares. 

 

o Prazo para apresentação de propostas: Fase 1: 24/02/2015 

        Fase 2: 11/06/2015 

 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 
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2) Combater a desnutrição em idosos6 

   

o Descrição do Tópico/Convite: O envelhecimento da população na Europa coloca 

grandes desafios demográficos e socioeconómicos que deverão aumentar nas 

próximas décadas. Enquanto o processo de envelhecimento em si não costuma 

causar desnutrição em idosos saudáveis e ativos com estilos de vida adequados, 

mudanças na composição corporal, funcionamento dos órgãos, capacidade de comer 

ou no acesso à alimentação, ingestão inadequada de alimentos e a perda parcial do 

paladar e do olfato estão associados ao envelhecimento e podem contribuir para a 

desnutrição. A desnutrição e perda de peso, que se tendem a desenvolver mais 

rapidamente em idosos, afetam de forma significativa a qualidade de vida, têm 

impacto no funcionamento físico e psicológico e podem ter vários efeitos, na 

imobilidade, afeções esqueléticas, resistência à insulina, hipertensão, aterosclerose e 

afeções metabólicas. Os idosos também estão entre os grupos mais vulneráveis à 

desnutrição em situações de crise e de catástrofe. Fornecer uma dieta adequada 

com todos os nutrientes essenciais e promover a atividade física é essencial para um 

envelhecimento saudável. 

 

o Orçamento: 9 milhões de euros 

 

o Impacto esperado:  

 Conceção e desenvolvimento de estratégias comprovadas de dieta, 

recomendações dietéticas e de novos produtos alimentares que suportem o 

                                                           
6Para mais informações: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2343-sfs-16-

2015.html  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2343-sfs-16-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2343-sfs-16-2015.html
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envelhecimento ativo e saudável e ajudem a prevenir a desnutrição em 

idosos, inclusive em situações de crise e de catástrofe. 

 Apoio significativo à European Innovation Partnership on Active and Healthy 

Ageing (Parceria Europeia de Inovação sobre Envelhecimento Ativo e 

Saudável) e ao desenvolvimento do European Research Area (Espaço 

Europeu da Investigação) através da iniciativa de programação conjunta "A 

Healthy Diet for a Healthy Life" (Uma dieta saudável para uma vida saudável).  

 Um reforço da posição chave da UE no mercado global através de produtos 

nutricionais inovadores e serviços para a terceira idade, medida em termos 

de quota de mercado, volume de negócios, de emprego e de propriedade 

intelectual. 

 A criação de uma melhor compreensão da interação entre a nutrição e o 

processo de envelhecimento através da colaboração internacional e da troca 

de conhecimentos/melhores práticas. 

 

o Prazo para apresentação de propostas: Fase 1: 24/02/2015 

        Fase 2: 11/06/2015 

 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 
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Call for Sustainable Food Security: Global drivers of food security 

 

3) SFS-18-2015: As pequenas propriedades e os mercados globais: o papel das agriculturas 

pequenas e familiares na alimentação e na segurança alimentar.7 

o Descrição do Tópico/Convite: A contribuição da agricultura familiar e, em especial, 

de pequenos agricultores para a segurança alimentar e nutricional (SAN) tem vindo a 

ganhar atenção mundial, tanto na Europa como no contexto dos países menos 

desenvolvidos. Embora as pequenas explorações, bem como outras pequenas e 

micro empresas do setor alimentar tenham um papel importante a desempenhar no 

apoio à economia local e segurança alimentar em áreas rurais, esta é muitas vezes 

colocada em contraste com os benefícios decorrentes de grandes estruturas 

agrícolas. Esta comparação, defendendo os benefícios das economias de escala 

tende a subestimar a eficiência de pequenas propriedades, evita considerações 

sobre a complementaridade entre os sistemas agroalimentares, negligencia os 

aspetos ambientais e sociais da sustentabilidade, tais como a capacidade de 

pequenas fazendas para manter sistemas de produção mista mais diversificados e o 

papel da agricultura familiar na manutenção de um equilíbrio rural/urbano 

adequado e permitindo o desenvolvimento territorial - um desafio para os países 

que enfrentam um forte crescimento da população rural. É portanto importante 

obter uma melhor compreensão da contribuição das pequenas explorações agrícolas 

e empresas do setor alimentar para a segurança alimentar e nutricional e a sua 

capacidade de resistência a choques num mundo cada vez mais globalizado e 

incerto. Em particular, deve-se entender se as explorações agrícolas de menor 

                                                           

7Para mais informações: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2344-sfs-18-

2015.html  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2344-sfs-18-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2344-sfs-18-2015.html


 

 

P
ág

in
a1

5
 

dimensão e familiares podem contribuir para um "equilíbrio" entre a 

sustentabilidade técnica, económica, ambiental e social, tendo em conta os vínculos 

com os setores a montante e a jusante e em particular as pequenas e médias 

empresas, diferenciando entre as dimensões rurais e urbanas da segurança 

alimentar e nutricional e identificar as necessidades no que diz respeito a 

infraestruturas (incluindo trabalho, transporte, energia, comunicação, de segurança 

alimentar, etc.), cadeia de abastecimento (mercados locais/regionais), as vias 

técnicas (foco na produção e transformação ao nível da exploração) e governação 

(local/global). 

o Orçamento: 4,5 milhões de euros 

o Impacto esperado:  

 Proporcionar uma melhor compreensão do papel das explorações agrícolas 

de menor dimensão e familiares e pequenas empresas do setor alimentar na 

resposta ao desafio da segurança alimentar e nutricional sustentável (em 

todas as suas várias dimensões) que engloba as implicações para as pequenas 

e médias empresas ao longo da cadeia de fornecimentos e no contexto da 

evolução demográfica.  

 Contribuir para uma melhor adaptação da cooperação internacional e da 

investigação agrícola para o desenvolvimento do setor agroalimentar. 

 Contribuir para a formulação de políticas para a identificação de novos 

modelos de desenvolvimento para setor agroalimentar. 

o Prazo para apresentação de propostas: Fase 1: 24/02/2015 

        Fase 2: 11/06/2015 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 
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4) SFS-20-2015: Cadeias alimentares sustentáveis por meio de políticas públicas - os casos 

da política de qualidade da UE e de aquisição de alimentos do setor público. 8 

o Descrição do Tópico/Convite: Em 2012, foi adotado na UE um novo regulamento 

sobre os sistemas de qualidade para os produtos agrícolas e géneros alimentares São 

importantes pilares da política de qualidade da UE a denominação de origem 

protegida (DOP)/indicação geográfica protegida (IGP)/especialidade tradicional 

garantida (ETG), um sistema de menções de qualidade facultativas e alimentos 

orgânicos e agricultura. Destinadas a manter uma grande variedade de produtos 

agrícolas, refletem a diversidade da agricultura da UE, garantem preços 

remuneradores para os produtores. A política deverá desempenhar um papel 

importante, especialmente em territórios desfavorecidos e remotos onde a 

agricultura é uma atividade económica importante. Por outro lado, o setor público 

europeu emerge como ator poderoso na cadeia alimentar, nomeadamente através 

de políticas de contratos públicos que podem criar novos mercados e promover o 

desenvolvimento de uma "economia de qualidade". As abordagens inovadoras nesta 

área multiplicam-se em várias partes da Europa através de diferentes tipos de 

governação (comunais, regional, etc.). Estas abordagens atendem a diferentes 

objetivos, como melhorar o equilíbrio nutricional das cantinas escolares, contribuir 

para a educação sobre os alimentos ou fomentar a aquisição a produtores locais. 

Têm portanto o potencial de trazer benefícios económicos, ambientais e sociais 

(incluindo a saúde) para a sociedade.  

 

o Orçamento: 7 milhões de euros 

                                                           

8Para mais informações: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2345-sfs-20-

2015.html  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2345-sfs-20-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2345-sfs-20-2015.html
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o Impacto esperado:  

 Fornecer informações sobre os efeitos da política de qualidade da UE e as 

políticas de aquisição de alimentos do setor público sobre a sustentabilidade 

e sobre a promoção de uma dieta saudável.  

 Permitir uma melhor conceção e implementação dessas políticas e fomentar 

o seu contributo para a sustentabilidade global da agricultura e da economia 

rural. 

 Esclarecer como estas abordagens, através da criação de novos mercados de 

qualidade, podem favorecer o desenvolvimento de cadeias alimentares 

locais. 

o Prazo para apresentação de propostas: Fase 1: 24/02/2015 

        Fase 2: 11/06/2015 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 

 

 

 

Caso pretenda manifestar o seu interesse na (s) oportunidade (s) identificadas no 

presente alerta, deverá remeter essa informação para:  

geral@agrocluster.com 

 

mailto:geral@agrocluster.com

