Alerta “What’s on the EU?” n.º 4

THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND
INNOVATION

Potenciais oportunidades de contratação pública na
UE e oportunidades de subvenções no âmbito do
programa Horizonte 2020 - Novo programa da União
Europeia, entre 2014 e 2020, para financiamento de
iniciativas de Investigação, Desenvolvimento e
Inovação (IDI), reforçando a competitividade global
da Europa).

ALERTA “WHAT’S ON THE EU?” N.º 4

INDÍCE
OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS NO BOLETIM INFORMATIVO ANTERIOR AINDA EM ABERTO: ................. 3
A - Oportunidades de contratação pública ................................................................................................ 5
Comissão Europeia .......................................................................................................................................... 5
1) B-Bruxelas: Prestação de assistência técnica à DG Agricultura e Desenvolvimento Rural na seleção
de projetos de propostas para programas de informação e promoção apresentados pelos EstadosMembros no âmbito do Regulamento (CE) n.º 3/2008 do Conselho em qualquer uma das línguas oficiais
da União Europeia .......................................................................................................................................... 5
2) Itália-Parma: Integração da toxicocinética na avaliação de riscos químicos: aplicação para a
avaliação de riscos ambientais, animais e humanos .................................................................................... 7
Direcção-Geral do Desenvolvimento e Cooperação – EuropeAid .................................................................... 8
3)

Support to the National Food Safety Agency......................................................................................... 8

4) Technical Assistance for Capacity Building Regarding Official Controls, Risk Communication and
Risk Assessment, Animal Welfare, Zoonoses and Animal By Product Management ................................... 9
Outras oportunidades de contratação pública no âmbito da UE .............................................................. 10
5)

França-Nice: Leite do tipo UHT ............................................................................................................. 10

6) França-Rezé: Produtos hortícolas congelados ......................................................................................... 10

2

França-Nice: Produtos hortícolas transformados ................................................................................ 11

Página

6)

OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS NO BOLETIM INFORMATIVO ANTERIOR AINDA EM ABERTO:
Contratação Pública
Maroc-Rabat: IEVP — Assistance technique au
programme d'appui de l'Union européenne à la
stratégie nationale de conseil agricole

Data Limite para concorrer/apresentar proposta

A anunciar

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

A anunciar

Bélgica-Bruxelas: Avaliação de medidas específicas
para a agricultura nas regiões ultraperiféricas da
União Europeia (POSEI)

A anunciar

Subvenções – H2020
SFS-2-2014/2015: Sustainable crop production

Data Limite para concorrer/apresentar proposta
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
Ecosystem-based
approach
for
European Fase 1 - 24/02/2015
aquaculture
Fase 2 - 11/06/2015
B. [2015] Consolidating the environmental
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SFS-8-2014/2015:
Resource-efficient
innovative food production and processing

sustainability of European aquaculture
SFS-13-2015: Biological contamination of crops Fase 1: 24/02/2015
and the food chain
Fase 2: 11/06/2015
SFS-16-2015: Tackling malnutrition in the elderly

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
BG-2-2015: Forecasting and anticipating effects of Fase 1: 24/02/2015
climate change on fisheries and aquaculture
Fase 2: 11/06/2015
ISIB-2-2014/2015: Closing the research and
innovation divide: the crucial role of innovation
ISIB-2-2015: 11/06/2015
support services and knowledge exchange
Fase 1: 24/02/2015
Fase 2: 11/06/2015
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ISIB-4B-: Fase 1: 24/02/2014
Fase 2: 11/06/2015
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ISIB-3-2015: Unlocking the growth potential of
rural areas through enhanced governance and
social innovation
ISIB-4-2014/2015: Improved data and
management models for sustainable forestry

A - Oportunidades de contratação pública
Comissão Europeia
1) B-Bruxelas: Prestação de assistência técnica à DG Agricultura e Desenvolvimento Rural
na seleção de projetos de propostas para programas de informação e promoção
apresentados pelos Estados-Membros no âmbito do Regulamento (CE) n.º 3/2008 do
Conselho em qualquer uma das línguas oficiais da União Europeia1

o Descrição do Contrato:
A Comissão lança o presente convite à manifestação de interesse com o objetivo de
elaborar uma lista de peritos em comunicação e/ou marketing, da qual a Comissão
pode selecionar, conforme necessário, 1 ou vários peritos para tarefas específicas
relacionadas com a seleção de projetos de propostas para programas de informação
e promoção em matéria de produtos agrícolas apresentados pelos Estados-Membros
no âmbito do Regulamento (CE) n.o 3/2008 do Conselho em qualquer uma das 23
línguas oficiais da União Europeia (alemão, búlgaro, checo, dinamarquês, eslovaco,
esloveno, espanhol, estónio, finlandês, francês, grego, húngaro, inglês, irlandês,
italiano, letão, lituano, maltês, neerlandês, polaco, português, romeno e sueco), mais
a língua croata, tendo em consideração a adesão da Croácia fixada para 1.7.2013.
Os peritos devem ter qualificações em matéria de comunicação e/ou marketing e
devem ainda ter conhecimentos pormenorizados sobre o sector agroalimentar e os
mercados correspondentes e várias ações de promoção técnicas, tais como
publicidade, relações com a imprensa, relações públicas, etc., para prestarem apoio

1

Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372858-2012:TEXT:PT:HTML
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e assistência na tomada de decisões relativamente aos programas propostos, para

pelo menos 1 das línguas supramencionadas; além disso, é solicitado o
conhecimento do francês e/ou inglês para efeitos de elaboração de relatórios.
Os peritos selecionados prestarão assistência à Comissão na análise das propostas
para programas de promoção em matéria de produtos agrícolas da UE no mercado
interno ou nos países terceiros, elaboradas pelas organizações profissionais ou
interprofissionais nos Estados-Membros da UE e apresentadas para aprovação da
Comissão 2 vezes por ano (em 30.11 e 15.6, o mais tardar) e os serviços da Comissão
poderão solicitar-lhes a prestação de consultoria sobre questões específicas
relacionadas com tópicos de informação/promoção.
Os peritos selecionados podem ainda ter de participar em reuniões relativas à
avaliação de programas de promoção e outros temas específicos relacionados com o
cofinanciamento de atividades de promoção pela DG AGRI.

Área de intervenção: Serviços

o Entidade adjudicante: Comissão Europeia
o Onde?: União Europeia
o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação: 31.12.2015
o Estado: Aberto
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o Interesse em concorrer: Sim/Não

2) Itália-Parma: Integração da toxicocinética na avaliação de riscos químicos: aplicação
para a avaliação de riscos ambientais, animais e humanos2
o Descrição do Contrato: O objetivo global consiste em desenvolver ferramentas e
modelos para integrar dados toxicocinéticos e prever parâmetros toxicocinéticos
para a avaliação de riscos ambientais, para a saúde animal e para a saúde humana de
produtos químicos múltiplos e individuais.

o Área de intervenção: Serviços de investigação e desenvolvimento

o Entidade adjudicante: Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)

o Onde?: Itália, Parma (instalações do contratante)
o Orçamento: Valor estimado, sem IVA: entre 350 000 e 450 000 EUR
o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação: 20.10.2014
o Estado: Aberto

2

Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294195-2014:TEXT:PT:HTML
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o Interesse em concorrer: Sim/Não

Direcção-Geral do Desenvolvimento e Cooperação – EuropeAid
3) Support to the National Food Safety Agency3
o Descrição do Contrato: O objetivo geral deste projeto é permitir que a Agência
Nacional de Segurança Alimentar cumpra as suas responsabilidades para garantir a
qualidade dos alimentos e rações na Moldávia, de acordo com os regulamentos
nacionais e as normas internacionais/europeias. O projeto permitirá que a Agência
tome o seu lugar no sistema de regulação da atividade económica da Moldávia ao
nível exigido pelas normas de comércio internacional e pela ZCLAA.

o Área de intervenção: Serviços

o Entidade adjudicante: A União Europeia, representada pela Comissão Europeia,
agindo em nome e por conta do país parceiro a República da Moldávia
o Onde?: República da Moldávia
o Orçamento: Orçamento indicativo – 2 000 000 EUR Estado: Previsto

Para mais informações: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/
index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aof
r=136201
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o Interesse em concorrer: Sim/Não

4) Technical Assistance for Capacity Building Regarding Official Controls, Risk
Communication and Risk Assessment, Animal Welfare, Zoonoses and Animal By
Product Management4
o Descrição do Contrato: O objetivo do contrato é aumentar a capacidade
administrativa e técnica do Ministério da Alimentação, Agricultura e Pecuária
(MoFAL) em relação a surtos de origem alimentar (principalmente zoonoses),
comunicação de risco, casos de emergência e gestão de crises em matéria de
alimentos e segurança alimentar, processos de subprodutos de origem animal e
normas de bem-estar animal. O contratante deverá prestar assistência técnica ao
MoFAL através de programas de formação, criação de uma base de dados web,
workshops, elaboração de procedimentos e atividades de publicidade para a
implementação bem-sucedida do acervo da UE e reforço da sensibilização pública.

o Área de intervenção: Serviços

o Entidade adjudicante: Unidade Central de Finanças e Contratos (CFCU), Ancara,
Turquia
o Onde?: Turquia
o Orçamento: Orçamento indicativo – 2 743 360 EUR
o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação: 21.7.2014
o Estado: Previsto

Para mais informações: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/
index.cfm?ADSSChck=1411059066030&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&
ccnt=7573876%2C7573877&debpub=15%2F07%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&p
age=7&aoref=136122
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o Interesse em concorrer: Sim/Não

Outras oportunidades de contratação pública no âmbito da UE
5) França-Nice: Leite do tipo UHT5
o Descrição do Contrato: Fornecimento de leite proveniente de agricultura biológica.
o Área de intervenção: Fornecimentos
o Entidade adjudicante: Ville de Nice
o Onde?: França – Nice
o Orçamento: Não disponível
o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação:
28.10.2014
o Estado: Aberto
o Interesse em concorrer: Sim/Não

6) França-Rezé: Produtos hortícolas congelados6
o Descrição do Contrato: Fornecimento de produtos hortícolas congelados.
o Área de intervenção: Fornecimentos
o Entidade adjudicante: Ville de Rezé
o Onde?: França-Rezé

5
6

Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317139-2014:TEXT:PT:HTML&src=0
Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317232-2014:TEXT:PT:HTML&src=0

Página

Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação: 04.11.2014
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o Orçamento: Não disponível

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

6) França-Nice: Produtos hortícolas transformados
o Descrição do Contrato: Fornecimento de produtos hortícolas transformados.
Área de intervenção: Fornecimentos.
o Entidade adjudicante: Ville de Nice
o Onde?: França - Nice
o Orçamento: Não disponível
o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação:
28.10.2014
o Estado: Aberto
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

