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

ENCARGOS

Âmbito: Dinamização da rede do Centro de Competências do Pinheiro-Bravo (CCPB)

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
https://www.centropinus.org/files/upload/noticias/agenda-de-investigao-2021-web2.pdf
https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/mais-floresta-aviso-convite_centros_competencias-14012022-vl1.aspx


2. Âmbito e objetivos dos serviços a contratar

Em estreita colaboração com o Centro PINUS, pretende-se contratar os serviços indispensáveis à

dinamização da rede do CCPB e das tarefas administrativas indispensáveis.

A dinamização da rede do CCPB irá envolver as seguintes tarefas:

- Organização e produção de atividades de disseminação de conhecimento e de boas práticas:

visitas de campo; jornadas técnicas; webinares; reuniões de peritos; workshops; etc.

- Coordenação dos Grupos Temáticos e Grupos de Trabalho em articulação com respetivos

coordenadores;

- Atualização anual de: projetos de I&D em execução e base de dados de ensaios de campo.

As tarefas administrativas incluem: gestão de correio eletrónico do CCPB; resposta a pedidos de

terceiros; gestão e atualização de contactos; organização de reuniões de conselho geral; proposta

de planos de atividades; preparação de relatórios semestrais e anuais de atividades.

3. Condições

3.1 Serviço a contratar

Pretende-se contratar o equivalente a um dia por semana de afetação de uma pessoa às tarefas

descritas no ponto 2.

Pretende-se contratar o equivalente a 2 meses durante 2022. Após esse período, sendo do

interesse de ambas as partes, poderá ser acordada a adjudicação de serviços para 2023, 2024 e

2025, com base num planeamento anual das atividades.

3.2 Conteúdo da proposta

A proposta deve incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

- Breve descrição de experiência/portfolio em atividades semelhantes;

- Referência a rede de contactos/clientes no setor florestal;

- Preço por hora;
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- Flexibilidade para períodos com afetação de tempo superior ao equivalente um dia por semana;

- Orçamento para eventuais deslocações;

- Disponibilidade para prestar serviços ainda em 2022;

- Disponibilidade para continuar ao prestar o serviço de 2023 a 2025.

3.3 Critérios de seleção

Adequação e qualidade da proposta apresentada.

Qualificação e experiência do prestador de serviço.

Disponibilidade e flexibilidade de horário.

Relação preço/qualidade.

Disponibilidade para prestar outros serviços.

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 02312.

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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