
Projeto “Reforço de Atuação do Centro de Competências do Pinheiro-Bravo” – CADERNO DE

ENCARGOS

Âmbito: Produção de conteúdos técnicos

1. Contexto - o Projeto||O Centro de Competências do Pinheiro-Bravo (CCPB)

O CCPB é um espaço de partilha e articulação de conhecimentos, capacidades, competências e

recursos, que congrega agentes económicos da Fileira do Pinho, entidades do sistema científico

nacional e a administração pública. Atualmente não tem personalidade jurídica ou sede física,

rege-se pelo seu protocolo de constituição e tem como Equipa de Coordenação o Centro PINUS, o

INIAV e a UTAD.

O CCPB tem como missão promover o desenvolvimento e a sustentabilidade da Fileira do Pinho em

Portugal pela via do reforço da investigação, da promoção da inovação, das boas práticas silvícolas

e da transferência e divulgação do conhecimento.

A Agenda Portuguesa de Investigação do Pinheiro-Bravo desenvolvida pelos membros do CCPB

identifica as principais linhas de investigação divididas por área temática e também as prioridades:

o aumento de produção e produtividade e a avaliação do contributo do pinhal para a promoção da

biodiversidade e serviços do ecossistema.

O Aviso Convite (N.º 01/C08-I05.02/2022) visou a celebração de contratos-programa entre o Fundo

Ambiental e os Centros de Competências do Setor Florestal, no âmbito do investimento

“RE-C08-i05 – Programa MAIS Floresta (Reforço de Atuação dos Centros de Competência do Setor

Florestal)” da “Componente C08 – Florestas” do Plano de Recuperação e Resiliência.

O Centro PINUS foi designado pelos Membros do CCPB como entidade beneficiária do

contrato-programa com o Fundo Ambiental. Considerando que será apoiada “a aquisição de

serviços técnicos e especializados, contribuindo para integrar especialistas e reforçar as

qualificações técnicas em domínios essenciais para a sustentabilidade dos recursos florestais”,

vimos proceder a uma consulta de mercado dos serviços descritos no ponto seguinte.

Serão consideradas propostas de: consultor freelancer ou em regime de avença; empresas

privadas ou organizações sem fins lucrativos.
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https://www.iniav.pt/images/Investigacao_Inovacao/Centros-Competencias/CCPB/Protocolo.pdf
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https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/mais-floresta-aviso-convite_centros_competencias-14012022-vl1.aspx


2. Âmbito e objetivos dos serviços a contratar

Pretende-se contratualizar a produção de conteúdos técnicos que promovam boas práticas de

gestão florestal em pinhal-bravo. Os temas prioritários identificados pelos Membros do CCPB são:

o aumento da produção e da produtividade; o contributo do pinhal para a promoção da

biodiversidade e serviços do ecossistema.

Assim, os conteúdos a produzir estarão relacionados com práticas silvícolas, na ótica de otimização

da produção e produtividade, da minimização de riscos e/ou na adaptação da gestão para

otimização dos serviços do ecossistema.

Os temas geralmente serão sugeridos pelo Centro PINUS, mas o prestador de serviço poderá

sugerir temas, sujeitos a validação pelo Centro PINUS.

Estudo de Caso

Caracterização de opções de gestão e/ou operação florestal de unidade de gestão ou povoamento

concreto. Pretende-se documentar opções de gestão que possam ser úteis a outros gestores. O

caso frequentemente descreve opções de gestão ou operacionais ausentes das edições técnicas ou

dos modelos silvícolas “convencionais”.

Os casos deverão preferencialmente ser bons exemplos a replicar, mas também poderão ser

descrições de erros a evitar.

Exemplos de casos:

- Opções de gestão e operação em intervenção tardia em regeneração natural;

- Utilização de equipamentos e/ou tecnologia inovadores;

- Aplicação de um compasso de instalação incomum.

O autor do conteúdo pode necessitar de obter informação do técnico e/ou gestor da área,

registando por escrito informação transmitida oralmente e/ou organizando informação dispersa

cedida por este. Pode envolver deslocações para visitar a área e/ou o seu gestor.

Número indicativo de páginas: 3 a 7

Ficha Técnica

Ficha que sintetiza novo conhecimento técnico ou científico aplicável na gestão florestal, ou que o

disponibiliza num formato mais acessível.

O seu tema geralmente é restrito (por exemplo, desramação para redução de risco).
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As fontes de informação podem incluir: relatório final de projeto; conjunto de artigos científicos

ou técnicos sobre o tema; apresentações utilizadas em jornadas técnicas ou afins; informações

orais transmitidas por técnicos/gestores com competência reconhecida. Ou seja, produção deste

tipo de conteúdos baseia-se sobretudo na consulta de documentação, mas poderá envolver

contactos com técnicos e, pontualmente, visitas de campo.

Número indicativo de páginas: 2 a 3

Artigo Técnico

Artigo publicado em formato de notícia em canais de comunicação setoriais e site do Centro PINUS

e outros Membros do Centro de Competências.

Por exemplo, produção de notícia que destaca principais conhecimentos técnicos veiculados em:

- Visita de campo, jornada técnica ou webinar;

- Relatório final de projeto;

- Relatório-síntese de conhecimento;

- Conjunto de artigos científicos ou técnicos sobre o tema;

- Apresentações utilizadas em jornadas técnicas ou afins;

-  Informações orais transmitidas por técnicos/gestores com competência reconhecida.

Estes conteúdos poderão também ser utilizados em posts nas redes sociais.

Número indicativo de páginas: 1 a 2

3. Condições

O primeiro conteúdo de cada tipo será adjudicado “à peça”, em 2022. Após a entrega da primeira

peça, existindo interesse de ambas as partes, poderá ser acordada a adjudicação de serviços para

2023, 2024 e 2025, com base num planeamento anual dos temas e edições.

O número de páginas poderá ser flexibilizado, mas entendeu-se que o número indicativo poderia

ser útil para efeitos de orçamentação.

3.1 Peças a entregar

Ficheiro em formato editável, num formato passível de divulgação direta. O Centro PINUS poderá

vir a fornecer template prévio ou vir a contratualizar, de forma independente, uma versão revista
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por um designer profissional. As fotos ou vídeos inseridos no ficheiro devem também ser

entregues de forma isolada.

3.2 Conteúdo da proposta

A proposta deverá incluir pelo menos os seguintes elementos:

- Breve descrição de experiência em atividades semelhantes e eventual partilha de trabalhos

realizados; qualificação do prestador de serviço;

- Orçamento por peça de tipo de documento apresentado no ponto 2 com estimativa de horas a

afetar e custo por hora;

- Orçamento para eventuais deslocações de campo;

- Disponibilidade para entrega de peças (número e de que tipo) até ao final de 2022;

- Disponibilidade para continuar o serviço de 2023 a 2025.

3.3 Critérios de seleção

Adequação e qualidade da proposta apresentada.

Qualificação e experiência do prestador de serviço.

Relação preço/qualidade.

Disponibilidade para prestar outros serviços ao Centro PINUS.

3.4 Entrega e Modo de apresentação das propostas

As propostas devem ser entregues até dia 17 de outubro para o correio eletrónico

info@centropinus.org

3.5 Pedidos de esclarecimentos

Via correio eletrónico (info@centropinus.org) ou para o interlocutor Susana Carneiro, para o

contacto 93 93 02 312.

3.6 Prazo de Adjudicação da proposta

Até ao dia 31 de outubro será comunicada a intenção de adjudicar o serviço.
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