
 

 

 

  

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). 
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OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS NO BOLETIM INFORMATIVO ANTERIOR AINDA EM ABERTO: 

 

Contratação Pública Data Limite para 
concorrer/apresentar proposta 

 

Maroc-Rabat: IEVP — Assistance technique au programme d'appui 
de l'Union européenne à la stratégie nationale de conseil agricole  

A anunciar 

Support to the National Food Safety Agency 

A anunciar 

Capacity Building Regarding Official Controls, Risk, Communication 
and Risk Assessment, Animal Welfare, Zoonoses and Animal By-
Product Management 

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 

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 Europeia 

31/12/2015 

França-Rezé: Produtos hortícolas congelados 
4/11/2014 

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 

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 
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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 

SFS-13-2015: Biological contamination of crops and the food chain 
 

Fase 1: 24/02/2015 
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 role of small and 

family farms in food and nutrition security 

Fase 1: 24/02/2015 

Fase 2: 11/06/2015 

SFS-20-2015: Sustainable food chains through public policies: the 

cases of the EU quality policy and of public sector food 

procurement 

Fase 1: 24/02/2015 

Fase 2: 11/06/2015 

BG-2-2015: Forecasting and anticipating effects of climate change 
on fisheries and aquaculture 
 

Fase 1: 24/02/2015 

Fase 2: 11/06/2015 

ISIB-2-2014/2015: Closing the research and innovation divide: the 
crucial role of innovation 
support services and knowledge exchange 
 

 

ISIB-2-2015: 11/06/2015 

 

ISIB-3-2015: Unlocking the growth potential of 
rural areas through enhanced governance and 
social innovation 

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

ISIB-4-2014/2015: Improved data and management models for 
sustainable forestry 
 

ISIB-4B-: Fase 1: 24/02/2014 
                 Fase 2: 11/06/2015 
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A - Oportunidades de contratação pública 
             

Comissão Europeia 

 

1) Bélgica-Bruxelas: Projeto-piloto sobre orientações europeias relativas às boas práticas 

de higiene na produção artesanal de queijo1 

 

o Descrição do Contrato: 

O objetivo do contrato consiste em elaborar um Guia de Boas Práticas de Higiene na 

produção tradicional de queijo em explorações agrícolas. Deve estar adequado para 

ser utilizado pelos agricultores, pelos inspetores de estabelecimentos de produtos 

lácteos e autoridades competentes como documento de referência. O conteúdo 

deve basear-se em experiências no domínio e ter em consideração orientações 

nacionais já estabelecidas sobre a implementação de procedimentos baseados em 

HACCP adequados para pequenos estabelecimentos de produtos lácteos. O guia 

deverá abranger diferentes práticas regionais ou técnicas. 

o Área de intervenção: Serviços 

o Entidade adjudicante: Direção-Geral da Saúde e Consumidores, Comissão Europeia 

o Onde?: União Europeia 

o Orçamento: Valor estimado, sem IVA: entre 200 000 e 250 000 euros  

o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação: 11.11.2014 

o Estado: Aberto 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 

                                                           
1
 Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329206-2014:TEXT:PT:HTML 
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2) Bélgica-Bruxelas: Ação preparatória — Recursos genéticos vegetais e animais da 

União2 

 

o Descrição do Contrato: A ação preparatória deve prestar apoio às atividades e 

projetos de interligação a nível europeu com vista à conservação e utilização 

sustentável dos recursos genéticos no âmbito de futuros programas de 

desenvolvimento rural. 

o Área de intervenção: Serviços 

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

Comissão Europeia 

o Onde?: União Europeia 
 

o Orçamento: Não disponível 
 

o Estado: Previsto 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
2
 Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124932-2014:TEXT:PT:HTML 



 

 

P
ág

in
a7

 

3) Bélgica-Bruxelas: Avaliação das normas de rotulagem da carne de bovino da UE3 

 

o Descrição do Contrato: Avaliação ex post com vista à análise da relevância, eficácia e 

eficiência da legislação da UE para a identificação e registo de animais bovinos e 

relativa à rotulagem da carne de bovino e de produtos de origem bovina com vista 

ao cumprimento dos objetivos estabelecidos pela legislação da UE. 

 

o Área de intervenção: Serviços 

 

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

Comissão Europeia 

o Onde?: União Europeia 

o Orçamento: Não disponível 

o Estado: Previsto 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124928-2014:TEXT:PT:HTML 
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Direção-Geral do Desenvolvimento e Cooperação – EuropeAid 
 

4) Technical Assistance for Capacity Building to Converge Turkish Agricultural System to 

the European Greening Agricultural Rules and Improving of the Implementation of the 

EU’s Nitrate Directive4 

  

o Descrição do Contrato:  

O objetivo deste contrato é a prestação de assistência técnica ao MoDEL durante a 

convergência de sistema agrícola turco para com a reforma da regulamentação das 

normas agrícolas ecológicas das Políticas Agrícolas Comuns (PAC). 

O contratante deverá participar nas seguintes atividades: 

i. Determinação de explorações agrícolas específicas para iniciar práticas agrícolas 

ecológicas. 

ii. Elaboração de um roteiro para as explorações agrícolas para clarificar passo-a passo 

como aplicar as práticas agrícolas ecológicas. 

iii. Compilação e apresentação de relatórios de estudos técnicos e económicos. 

iv. Conceção e execução de programas de formação sobre a implementação da diretiva 

relativa aos nitratos e a adoção de práticas agrícolas ecológicas europeias, incluindo 

o desenvolvimento de currículos, preparação de materiais de formação. 

v. Preparação de atividades de sensibilização para estimular a adoção das práticas 

agrícolas ecológicas europeias e a redução da poluição agrícola devido aos nitratos. 

 

o Área de intervenção: Serviços 

 

o Entidade adjudicante: Unidade Central de Finanças e Contratos (CFCU), Ancara, 

Turquia 

                                                           
4
Para mais informações: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/ 

index.cfm?ADSSChck=1413553563182&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539& 
ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877&debpub=20%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPu 
bliList=15&page=3&aoref=136331 
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o Onde?: Turquia 

o Orçamento: Orçamento indicativo – 1.704.640 euros 

o Estado: Previsto 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 
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5) Restructuring and strengthening of the food safety and veterinary laboratory network 
in Albania5 
 
o Descrição do Contrato:  

Este contrato de serviços irá configurar a conceção e apoiar a adoção de um plano 

nacional para a reestruturação e reorganização da rede de laboratórios; aconselhar 

quanto à redefinição de funções e tarefas de cada laboratório de segurança 

alimentar, veterinário e fitossanitário, de acordo com as indicações políticas 

relevantes; elaborar um plano de formação de recursos humanos de médio prazo 

para garantir uma maior proficiência do pessoal de gestão e de análise nas áreas de 

monitorização de resíduos de pesticidas, diagnóstico microbiológico em alimentos e 

ração, os padrões de qualidade dos alimentos, zoonoses, gestão de laboratório, etc. 

 

o Área de intervenção: Serviços 

o Entidade adjudicante: Unidade Central de Financiamento e Contratos do Ministério 

das Finanças, Albânia. 

o Onde?: Albânia 

o Orçamento: Orçamento indicativo – 2.000.000 euros 

o Estado: Previsto 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 

                                                           
5 Para mais informações: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/ 

index.cfm?ADSSChck=1413553563182&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539& 
ccnt=7573876%2C7573878%2C7573877&debpub=20%2F09%2F2014&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPu 
bliList=15&page=3&aoref=136331 
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 Outras oportunidades de contratação pública no âmbito da UE 

 

6) Itália-Roma: Tomate em lata6 

o Descrição do Contrato: Fornecimento de tomate em lata. 
 

o Área de intervenção: Fornecimentos 
 

o Entidade adjudicante: Agea — Agenzia per le erogazioni in agricoltura 
 

o Onde?: Itália-Roma 

 

o Orçamento: Não disponível 
 

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

04.11.2014 

 

o Estado: Aberto 

 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 

 

 

 

7) França-Chelles: Produtos alimentares diversos7 

 

o Descrição do Contrato: Fornecimento de produtos alimentares diversos, produtos 

ultracongelados, queijo, lacticínios variados, pão. 

 

o Área de intervenção: Fornecimentos. 

 

o Entidade adjudicante: SYMO 

o Onde?: França-Chelles 

                                                           
6
 Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352902-2014:TEXT:PT:HTML&src=0 

7
 Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352775-2014:TEXT:PT:HTML&src=0 
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o Orçamento: Não disponível 

o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação: 28.11.2014 

 

o Estado: Aberto 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 

  

8) França-Nevers: Produtos alimentares diversos8 

o Descrição do Contrato: Fornecimento de produtos alimentares diversos, produtos 

ultracongelados, queijo, lacticínios variados, pão. 

 

o Área de intervenção: Fornecimentos. 

 

o Entidade adjudicante: SYMO 

o Onde?: França-Chelles 

o Orçamento: Não disponível 

o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação: 28.11.2014 

 

o Estado: Aberto 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 

9) França-Pantin: Produtos à base de enchidos9 

o Descrição do Contrato: Fornecimento de produtos à base de enchidos, carne de 

suíno, carne de aves de capoeira. 

                                                           
8
 Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352887-2014:TEXT:PT:HTML&src=0 

9
 Para mais informações: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352838-2014:TEXT:PT:HTML&src=0 



 

 

P
ág

in
a1

3
 

o Área de intervenção: Fornecimentos. 

 

o Entidade adjudicante: Economat des armées 

o Onde?: França-Pantin 

o Orçamento: Não disponível 

o Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação: 26.11.2014 

 

o Estado: Aberto 

o Interesse em concorrer: Sim/Não 

B- Oportunidades de obtenção de subvenções 

HORIZONTE 2020 - Call — Fast Track to Innovation Pilot 

 

1) FTIPilot-1-2015: Fast Track to Innovation Pilot10 

o Desafio específico: A inovação é promovida quando surgem novas ideias e quando 

estas são facilmente transformadas em valor socioeconómico. Trabalhando em 

conjunto, os parceiros com fundos, conhecimentos e competências complementares, e 

em cadeias de valor novas e estabelecidas, pode transformar essas ideias em produtos 

sustentáveis e inovadores, processos e serviços que tanto enfrentam os desafios da 

sociedade como são altamente competitivos nos mercados globais. O FTI pretende 

acelerar este processo de comercialização, oferecendo oportunidades de financiamento 

extensivas através de um esquema aberto e ágil alimentando ideias numa abordagem 

ascendente (bottom-up) a partir de círculos inovadores em toda a Europa. 

                                                           
10

 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016
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o Área de intervenção: Ação de Investigação no âmbito da Call — Fast Track to 

Innovation Pilot. 

o Entidade adjudicante: Comissão Europeia 

o Orçamento: 100 milhões de euros 

o Escopo: 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". 

As propostas devem especificar o resultado pretendido do projeto e descrever os seus 

principais indicadores de desempenho/critérios de sucesso. As propostas devem incluir 

também um plano de negócios que descreva claramente o potencial de mercado 

(potenciais utilizadores/clientes e respetivos benefícios; dar ênfase a mercados 

europeus/globais, etc.), as oportunidades de negócios para os participantes, as medidas 

para aumentar a probabilidade de eventual adoção comercial, bem como uma 

estratégia de comercialização credível que identifique os próximos passos e especifique 

outros atores a serem envolvidos. Deve ser dada especial atenção à proteção da 

propriedade intelectual e à possibilidade de exploração comercial ("liberdade para 

operar"). 
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O impacto esperado deve ser claramente descrito em termos qualitativos e 

quantitativos. 

Fatores como a sensibilidade temporal e a situação concorrencial internacional devem 

ser considerados à luz dos domínios da tecnologia/inovação e setores da indústria em 

questão. Também devem ser destacados, nomeadamente, possíveis impactos em 

matéria de sustentabilidade e alterações climáticas ou sobre outros objetivos 

transversais do Horizonte 2020. 

Os consórcios devem envolver os participantes da indústria. Também podem participar 

universidades, entidades de investigação e tecnologia e outros agentes de inovação. É 

incentivada a participação de atores que possam desempenhar um papel fundamental 

no processo de comercialização, tais como organizações de clusters, os utilizadores 

finais, associações industriais, incubadoras, investidores ou o setor público. São 

particularmente bem-vindos novos candidatos provenientes da indústria e PME. 

o Impacto esperado: 

 Rápido desenvolvimento, aceitação comercial e/ou ampla implementação de 

soluções inovadoras e sustentáveis (produtos, processos, serviços, modelos de 

negócio, etc.) para possibilitar tecnologias industriais e/ou para enfrentar os desafios 

societais. 

 O momento para a adoção inicial pelo mercado, deverá ser o mais tardar até três 

anos após o início do projeto FTI. Em casos muito bem justificados, decorrentes das 

características específicas de um determinado campo da inovação ou setor da 

indústria, o tempo para adoção inicial pelo mercado poderá ser superior. 

 Aumento da competitividade e do crescimento dos parceiros comerciais do 

consórcio, medido em termos de volume de negócios e criação de emprego. 

 O aumento da participação da indústria, incluindo as PME, e maior número de novos 

candidatos ao Horizonte 2020 provenientes da indústria. 

 Alavancar mais investimento privado em investigação e/ou inovação. 



 

 

P
ág

in
a1

6
 

 Se adequado, abordando cadeias de valor transnacionais e/ou a nível da UE ou de 

mercados globais. 

o Estado: terá início a 6 de janeiro de 2015 

o Prazo para apresentação de propostas: 29/04/2015; 01/09/2015; 01/12/2015 

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

