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OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS NO BOLETIM INFORMATIVO ANTERIOR AINDA EM ABERTO:
Contratação Pública
Supply of farm machinery and equipment for the
Democratic People's Republic of Korea

Data Limite para concorrer/apresentar proposta

A anunciar

Bélgica-Bruxelas: Projeto-piloto — Agropol:
desenvolvimento de uma região modelo
transfronteiriça europeia de agroindústria

A anunciar

Finlândia-Helsínquia: Cereais, produtos de culturas
industriais e da horticultura

A anunciar (Data prevista para o início dos
procedimentos de adjudicação
15.9.2014)

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
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eco- 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 SFS-1C 2015
production
Fase 1 - 24/02/2015
C. [2015] Assessing sustainability of terrestrial Fase 2 - 11/06/2015
livestock production
SFS-5-2015: Strategies for crop productivity, Fase 1 - 24/02/2015
stability and quality
Fase 2 - 11/06/2015
SFS-7-2014/2015:
Genetic
resources
and SFS-7B-2015
agricultural diversity for food security, productivity Fase 1 - 24/02/2015
and resilience
Fase 2 - 11/06/2015
B. [2015] Management and sustainable use of
genetic resources
SFS-10-2014/2015: Tackling disease related SFS-10B-2015
challenges and threats faced by European farmed Fase 1 - 24/02/2015
aquatic animals
Fase 2 - 11/06/2015
B. [2015] Scientific basis and tools for preventing
and mitigating farmed mollusc diseases
SFS-11-2014/2015:
Implementation
of
an SFS-11B-2015
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SFS-8-2014/2015:
Resource-efficient
innovative food production and processing

Ecosystem-based
approach
for
European
aquaculture
B. [2015] Consolidating the environmental
sustainability of European aquaculture
SFS-13-2015: Biological contamination of crops
and the food chain

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

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

Fase 1: 24/02/2015
Fase 2: 11/06/2015
SFS-18-2015: Small farms but global markets: the Fase 1: 24/02/2015
role of small and family farms in food and nutrition Fase 2: 11/06/2015
security
SFS-20-2015: Sustainable food chains through Fase 1: 24/02/2015
public policies: the cases of the EU quality policy Fase 2: 11/06/2015
and of public sector food procurement
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SFS-16-2015: Tackling malnutrition in the elderly

A - Oportunidades de contratação pública
Comissão Europeia
1) Bélgica-Bruxelas: Serviço de assistência de avaliação europeia para o desenvolvimento
rural1
o Descrição do Contrato: O objetivo do contrato consiste em criar e gerir o serviço de
assistência de avaliação europeia para o desenvolvimento rural. O objetivo global do
serviço de assistência de avaliação consiste em contribuir para a melhoria da
avaliação da política de desenvolvimento rural da UE.
Para atingir este objetivo geral, o serviço de assistência de avaliação irá apoiar todos
os intervenientes na avaliação, nomeadamente a DG AGRI, as autoridades nacionais,
os avaliadores e as autoridades de gestão da política de desenvolvimento rural,
mediante:
— o desenvolvimento e divulgação de metodologias e ferramentas adequadas,
— a recolha e partilha de boas práticas,
— o reforço da capacidade, incluindo a prestação de formação,
— a contribuição para um maior desenvolvimento e implementação do sistema de
avaliação e monitorização para o desenvolvimento rural,
— o apoio aos membros da rede na organização de eventos relacionados com
avaliação,
— a comunicação com os membros da rede sobre tópicos relacionados com a

1

Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184204-2014:TEXT:PT:HTML
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avaliação e apoio à comunicação em toda a rede.

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 Estado: Previsto
o Interesse em concorrer: Sim/Não

2) Bélgica-Bruxelas: Avaliação de medidas específicas para a agricultura nas regiões
ultraperiféricas da União Europeia (POSEI)2
o Descrição do Contrato: Avaliação de medidas específicas para a agricultura nas
regiões ultraperiféricas da União Europeia (POSEI).

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

2

Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184203-2014:TEXT:PT:HTML
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o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação: Não disponível

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

3) Maroc-Rabat: IEVP — Assistance technique au programme d'appui de l'Union
européenne à la stratégie nationale de conseil agricole3
o Descrição do Contrato: Fornecimento de conhecimentos especializados de longo e
curto prazo (juniores e seniores) para acompanhar o gabinete nacional para a
agricultura na implementação e acompanhamento da estratégia de aconselhamento
agrícola: procedimentos, reforço das capacidades (controlo interno, monitorização
estratégica), formação, sistemas de informação, bem como estudos e inquéritos de
satisfação.

Área de intervenção: Serviços de assistência técnica

o Entidade adjudicante: A União Europeia, representada pela Comissão Europeia,
agindo em nome e por conta do país beneficiário, Rabat, Marrocos
o Onde?: Marrocos
o Orçamento: Orçamento máximo - 835 000 EUR
Estado: Previsto
o Interesse em concorrer: Sim/Não
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Para mais informações: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1404305715386&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36539&ccnt=7573
876%2C7573878%2C7573877&debpub=02%2F12%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15
&page=7&aoref=135739
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4) Itália-Parma: Trabalho preparatório para a opinião científica em matéria de avaliação
do bem-estar de vacas leiteiras em sistemas agrícolas de pequena dimensão4
o Descrição do Contrato: O objetivo do presente concurso consiste na celebração de
um contrato de serviços direto para a recolha de dados para a descrição de quintas
de pequena dimensão na Europa em função do tamanho, do sistema agrícola e das
práticas agrícolas e categorização de quintas de pequena dimensão em função dos
riscos para o bem-estar quantificados.

Área de intervenção: Serviços de investigação e desenvolvimento

o Entidade adjudicante: Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
o Onde?: Itália-Parma
o Orçamento: Valor estimado, sem IVA: 206 000 EUR (32 semanas após a entrada em
vigor do contrato)
o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação: 21.7.2014
o Estado: Aberto

4

Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196334-2014:TEXT:PT:HTML
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o Interesse em concorrer: Sim/Não

Outras oportunidades de contratação pública no âmbito da UE
5) França-Marselha: Madeira5
o Descrição do Contrato: Fornecimento de madeira.
Área de intervenção: Fornecimentos
o Entidade adjudicante: Município de Marselha
o Onde?: França – Marselha
o Orçamento: Não disponível
o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação:
18.8.2014 - 16:00 (hora local)
o Estado: Aberto
o Interesse em concorrer: Sim/Não

6) Espanha-Madrid: Produtos alimentares diversos6
o Descrição do Contrato: Fornecimento de produtos alimentares diversos.
Área de intervenção: Fornecimentos
o Entidade adjudicante: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire

Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193818-2014:TEXT:PT:HTML&src=0
Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2206272014:TEXT:PT:HTML&src=0&tabId=0
6
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o Onde?: Espanha – Madrid

o Orçamento: Não disponível
o Prazo para a receção de pedidos de documentos ou de acesso a documentos:
6.8.2014
o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação:
7.8.2014 - 11:00 (hora local)
o Estado: Aberto
o Interesse em concorrer: Sim/Não

7) Bélgica-Liège: Leite e natas7
o Descrição do Contrato: Fornecimento de leite e natas.
Área de intervenção: Fornecimentos
o Entidade adjudicante: Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège
o Onde?: Bélgica – Liège
o Orçamento: Não disponível
o Prazo para a receção de pedidos de documentos ou de acesso a documentos:
2.9.2014
o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação:
9.9.2014 - 09:30 (hora local)
o Estado: Aberto

7

Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2205142014:TEXT:PT:HTML&src=0&tabId=0
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o Interesse em concorrer: Sim/Não

B - Oportunidades de obtenção de subvenções

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

1) BG-2-2015: Forecasting and anticipating effects of climate change on fisheries and
aquaculture8

o Descrição do Tópico/Convite: O aquecimento global e as alterações climáticas são
suscetíveis de afetar todos os componentes da biosfera e afetar o funcionamento de
todos os ecossistemas aquáticos e os organismos vivos que neles habitam. No
contexto de uma população mundial crescente e da procura de alimentos em
quantidade suficiente e seguros, é fundamental prever e antecipar a natureza e a
magnitude dos potenciais impactos das alterações climáticas nos sistemas de
produção de alimentos. É realizado um grande esforço científico para a
compreensão das inter-relações entre os oceanos e o sistema climático, que também
é um pré-requisito fundamental para prever e antecipar as consequências potenciais
das alterações climáticas sobre os métodos e sistemas de produção de peixe e
mariscos. Garantir a preparação adequada e a capacidade de adaptação rápida da
pesca marinha e de água doce, bem como da aquicultura europeia, a potenciais
ameaças e oportunidades derivadas das alterações climáticas pode ser decisivo para
a sustentabilidade a longo prazo dos dois setores, bem como para garantir aos
consumidores e às sociedades europeias um grau de autossuficiência aceitável no

Para mais informações:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415food_en.pdf
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abastecimento de peixe e mariscos.

o Orçamento: 10 milhões de euros
o Impacto esperado:
- Apoiar o desenvolvimento da gestão das pescas e da aquicultura, reduzindo
incertezas e risco, além de otimizar os pareceres científicos, a implementação de
políticas e planeamento da produção.
- Permitir que os reguladores, pescadores e operadores da aquicultura antecipem, se
preparem e se adaptem a diferentes cenários impulsionados pelas alterações
climáticas, minimizando perdas económicas e consequências sociais.
- Identificar oportunidades que possam ocorrer no âmbito dos diferentes cenários e
preparar a captação dos benefícios potenciais para os setores europeus das pescas,
da aquicultura e de peixes e mariscos, bem como para os consumidores.
o Prazo para apresentação de propostas: Fase 1: 24/02/2015
Fase 2: 11/06/2015
o Interesse em concorrer: Sim/Não

Call for an Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy
2) ISIB-2-2014/2015: Closing the research and innovation divide: the crucial role of
innovation support services and knowledge exchange9

o Descrição do Tópico/Convite: Tendo em vista a promoção do desenvolvimento
economicamente viável e sustentável da agricultura, silvicultura e das áreas rurais é

Para mais informações:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415food_en.pdf
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essencial suprir a divisão entre investigação e inovação. Os Sistemas de

Conhecimento e Inovação Agrícolas (Agricultural Knowledge and Innovation Systems
- AKIS) são muito diferentes entre países, regiões e setores e, geralmente, não
satisfazem integralmente o desafio de, simultaneamente, aumentar a produtividade
e sustentabilidade na agricultura e nas zonas rurais. Apesar da produção contínua de
conhecimento através de projetos científicos, os resultados da investigação são
muitas vezes insuficientemente explorados e aplicados na prática, e as ideias
inovadoras provenientes da prática não são aproveitadas e disseminadas.
O Grupo de Trabalho em Colaboração AKIS do Comité Permanente da Investigação
Agrícola defende a distinção entre a investigação orientada para a ciência e
investigação orientada para a inovação, que são regidas por diferentes incentivos. A
cooperação entre serviços de investigação e de extensão ou agricultores e outros
intervenientes na cadeia de abastecimento é fundamental para a investigação
orientada para a inovação e deve ser promovida, nomeadamente através da EIP
(European Innovation Partnership – Parceria Europeia de Inovação). Portanto, os
mecanismos e redes, que estimulam essa interação e troca de conhecimento, devem
ser desenvolvidos tendo em vista a otimização da utilização de recursos e a melhoria
da transição para a investigação orientada para a inovação. Disponibilizar
informação com base na ciência e a prática é uma condição essencial para a criação
de grupos operacionais da EIP.
o Orçamento: 10 milhões de euros
o Impacto esperado:
- Melhoria do fluxo de informação e conhecimento entre a academia e os
profissionais, em particular nas práticas e inovações agrícolas e florestais.

métodos mais eficientes nos serviços de apoio à inovação.
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- Um maior intercâmbio entre as regiões europeias em matéria de inovação; novos

- Implementação bem-sucedida do vasto repositório existente de conhecimento
científico e prático.
- Recolha focalizada de conhecimento inovador em temas específicos, uma maior
aceitação e difusão entre os utilizadores e uma intensa disseminação de soluções
para uma agricultura mais competitiva e sustentável para os agricultores e outros
intervenientes na cadeia de inovação agrícola.
- Redes temáticas que forneçam material acessível e disponível, a longo prazo, ao
utilizador final sobre os temas e que também devem gerar uma agenda de
investigação mais bem orientada e compartilhada para projetos de investigação
orientados para a inovação entre vários intervenientes.
- Melhoria das qualificações e material educativo sobre as abordagens de inovação e
em áreas temáticas específicas.
- Apoio à implementação da Parceria Europeia de Inovação (EIP) 'Agricultural
Productivity and Sustainability'.
o Prazo para apresentação de propostas: ISIB-2-2015: 11/06/2015
o Interesse em concorrer: Sim/Não

3) ISIB-3-2015: Unlocking the growth potential of rural areas through enhanced
governance and social innovation10
o Descrição do Tópico/Convite: O crescimento inteligente, inclusivo e sustentável na
UE não pode ser alcançado sem a contribuição substancial das suas áreas rurais. O

Para mais informações:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415food_en.pdf
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principal desafio é promover um desenvolvimento equilibrado das zonas rurais,

permitindo-lhes aproveitar seu capital territorial distinto e, assim, "transformar a
diversidade em força". A inovação social relaciona-se com o desenvolvimento de
novas formas de organização e interações para responder a desafios societais. É um
processo de aprendizagem coletivo em que os diferentes grupos sociais e
intervenientes participam e que resulta em novas competências e práticas, bem
como em novas atitudes, valores, comportamentos e mecanismos de governação.
Embora a inovação social seja considerada como um meio facilitador para uma
transição para agricultura sustentável e desenvolvimento rural, não se limita a
evidências empíricas da extensão e aos resultados de inovações sociais e das
condições de apoio. Pouco se sabe sobre a forma de apoiar a inovação social, em
particular nas zonas rurais marginalizadas, onde a estrutura social é mais frágil. Isso
também aumenta o desafio de promover a capacitação institucional nestas áreas,
em diferentes níveis, para o desenvolvimento do capital social e das capacidades
necessárias para apoiar a criação de inovação social bem-sucedida.

o Orçamento: 6 milhões de euros
o Impacto esperado:
- Clarificar as diferentes dimensões da inovação social e sua dinâmica na agricultura,
silvicultura e desenvolvimento rural.
- Identificar caminhos para descobrir o capital territorial das regiões rurais e, assim,
formar trajetórias de desenvolvimento sustentável em diferentes tipos de áreas
rurais.
-

Apoiar

sistemas

agroalimentares

e

florestais

mais

sustentáveis

e

o

desenvolvimento rural, contribuindo, assim, a médio prazo, para um crescimento

integrada para o desenvolvimento rural (ou seja, assegurar mecanismos eficazes
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- Melhorar a governação territorial e pavimentar o caminho para uma abordagem
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inteligente, inclusivo e sustentável em áreas rurais.

para coordenar as diferentes políticas e estabelecer ligações adequadas com outras
áreas).
- Fornecer análises de diferentes mecanismos de governação inovadores no que diz
respeito aos serviços sociais de inovação em diferentes contextos.
- Permitir que os decisores políticos e as comunidades locais melhorem a formulação
e a execução das políticas relevantes, bem como formar programas que promovam
explicitamente a criação de inovações sociais sustentáveis.
o Prazo para apresentação de propostas: Fase 1: 24/02/2015
Fase 2: 11/06/2015
o Interesse em concorrer: Sim/Não

4) ISIB-4-2014/2015: Improved data and management models for sustainable forestry11
B. [2015] Improved forest management models
o Descrição do Tópico/Convite: As significativas mudanças sociais ao longo das últimas
décadas e a emergência de novas políticas, por exemplo, sobre a biodiversidade,
bioenergia

e

alterações

climáticas

(contabilidade

LULUCF,

adaptação)

desencadearam a necessidade de reforçar a sustentabilidade de uma silvicultura
multifuncional da UE. O contexto de mudança é particularmente sensível para as
florestas, dado que o seu tempo de vida se estende ao longo de um largo período, o
que limita o potencial de adaptação. Para manter as funções socioeconómicas e
ambientais das florestas, existe a necessidade de melhorar o registo de dados
florestais, sistemas de modelos de monitorização e gestão. Atualmente, tal consiste
num desafio para a UE devido à diversidade de sistemas nacionais subnacionais de

Para mais informações:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415food_en.pdf
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inventário florestal, cartografia, monitorização e planeamento, desenvolvidos no

contexto das estruturas das políticas e condições locais/regionais, tornando difícil a
avaliação global da gestão florestal e desenvolvimento de políticas. Além do trabalho
de harmonização de dados florestais provenientes das bases de dados nacionais
existentes, e gestão florestal específica adaptável ao local (ou seja, reprodução,
colheita e utilização), há ainda necessidade de colmatar as lacunas ainda existentes
no âmbito dos parâmetros registados e fornecer metodologias consolidadas para a
estimativa de dados florestais e sistemas de dados melhorados, e desenvolver
técnicas relacionadas com o suporte e modelos de gestão com capacidade de
resposta às alterações das condições a longo prazo, favorável ao aumento da
produção de madeira, enquanto atendem à crescente procura social e aos objetivos
da bioeconomia.

o Orçamento: 5 milhões de euros

o Impacto esperado: As propostas devem demonstrar como serão alcançados alguns,
ou todos, os seguintes impactos:
- Reforço do quadro metodológico para obter informações derivadas de inventários
florestais e sistemas de monitorização mais precisas e harmonizadas, acima do atual
estado da arte, capazes de alimentar os sistemas de informação da UE.
- Mais apoio para o desenvolvimento das políticas da UE e processos internacionais
que dependem de informações florestais consistentes, como a UNFCCC (ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas), e contribuir para a
promoção do desenvolvimento de GEOSS (Rede Mundial de Sistemas de Observação
da Terra) e iniciativas conexas, como a GFOI (Iniciativa Mundial de Observação das
Florestas).
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- Modelos de gestão florestal orientados para a oferta sustentável de madeira para

- Manutenção da resistência das florestas florestais num ambiente em constante
mudança (incluindo as alterações climáticas), preservando a capacidade de fornecer
NWFP (non wood forest products) e serviços essenciais do ecossistema como a
fixação de carbono, conservação da biodiversidade, a regulação da água, do solo e
de nutrientes, e recreio.

o Prazo para apresentação de propostas: ISIB-4B-: Fase 1: 24/02/201
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:
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geral@agrocluster.com

