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CONTRATO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS 
SERVIÇO AUDIOVISUAL PARA A PRODUÇÃO DO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO  E 

RESULTADOS DO PROJETO INTERREG SUDOE "WOODMARKETS” 

Objetivo da consulta: O objetivo desta consulta é selecionar um prestador de serviços para a produção de um 
vídeo de apresentação e promoção dos resultados do projeto WOODMARKETS. 

 
Entidade adjudicante: 
GEIE FORESPIR  
23 bis boulevard BONREPOS  
31000 TOULOUSE 
+33 534 414 320 
http://www.forespir.com   
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REGULAMENTO DA CONSULTA 
 

1. Identificação da estrutura 
 

1.1. Entidade adjudicante e beneficiário principal do projeto 

GEIE FORESPIR, Agrupamento Europeu de Interesse Económico, registado com o número de identificação único 
Siret 423 872 001 000 23 cuja sede está localizada em 23 bis boulevard Bonrepos 31000 TOLOSA / França. 

 

1.2 Pessoa responsável pela execução e monitorização do contrato 

A pessoa que assina o contrato é o Sr. Chauvin, Diretor da FORESPIR. 

 

1.3 Pessoas às quais se podem pedir informações administrativas e técnicas 

A pessoa autorizada a dar informações técnicas e administrativas é o Sr. Chauvin, Diretor da FORESPIR,  

sebastien.chauvin@forespir.com  

 

2. Condições gerais e características do contrato 
  
2.1. Procedimento 

A AEIE FORESPIR é um organismo de direito público de acordo com a definição europeia (que pode incluir 
organismos com personalidade jurídica privada), na medida em que cumpre os seguintes critérios:  

a. Foi criado especificamente para satisfazer necessidades de interesse geral que não sejam de natureza 
industrial ou comercial; 

b. tem personalidade jurídica própria; e, 

c. ou é financiada maioritariamente pelo Estado, autoridades regionais ou locais ou outros organismos de 
direito público, ou a sua gestão está sujeita ao controlo dessas autoridades ou organismos, ou o seu 
órgão de administração, direção ou controlo é composto por membros dos quais mais de metade são 
nomeados pelo Estado, autoridades regionais ou locais ou outros organismos de direito público. 

Como tal, FORESPIR deve cumprir o Despacho n.º 2005-649 de 6 de Junho de 2005 sobre contratos adjudicados 
por pessoas públicas ou privadas não sujeitas ao código dos contratos públicos e, portanto, respeitar os 
princípios dos contratos públicos: concurso, transparência e igualdade de tratamento. 

Este concurso é levado a cabo pelo FORESPIR, beneficário principal do projeto INTERREG SUDOE 
SOE3/P2/F0925 WOODMARKETS, que aplica, portanto, as "Normas internas de adjudicação de contratos que 
visam o cumprimento da AEIE FORESPIR com a ordem n° 2005-649 de 6 de Junho de 2005 relativa a contratos 
adjudicados por pessoas públicas ou privadas não sujeitas ao código dos contratos públicos". 

Este regulamento interno de compras estabelece que, para as compras de fornecimentos, serviços ou obras 
entre 3.000 euros sem impostos e 15.000 euros sem impostos, o organismo adjudicante da FORESPIR elaborará 
"uma ficha simples de condições do produto ou serviço previsto, especificando a natureza da compra, as 
características ou a especificidade técnica, o volume, os prazos, as entregas, etc. As especificações serão mais 
ou menos detalhadas em função da natureza e do montante da compra prevista, particularmente quando a 
exigência estiver ligada à execução de um projeto.  

No caso de um serviço ou produto especializado, as regras de contratação estabelecem que o organismo 
adjudicante da FORESPIR "solicitará um mínimo de 3 orçamentos (com aviso de receção para provar que as 
candidaturas foram realizadas mesmo na ausência de respostas do prestador de serviços), e/ou deverá 
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anunciá-lo no website da FORESPIR e, se for caso disso, no website do projecto correspondente ou, na sua 
falta, deverá utilizar o concurso público em vigor". 

A análise e classificação das candidaturas será efetuada pela FORESPIR e a adjudicação do contrato será 
notificada por via electrónica com aviso de receção, pela Direção, ao adjudicatário. 

2.2. Duração, início e adjudicação do contrato 

O início do serviço está previsto para 01/07/2022.  

O projeto WOODMARKETS termina a 31/03/2023. Nesta data, o presente serviço (incluindo a entrega do 
produto) e a faturação terão de estar concluídos.  

O contrato é adjudicado a um único concorrente. 

2.3 Condições gerais de execução do contrato, orçamento estimado e condições de pagamento 

A unidade monetária do contrato é o euro. 

Todos os preços são sem IVA. 

Os preços são unitários e considera-se que incluem todas as taxas fiscais, parafiscais ou outros impostos 
cobrados sobre os serviços previstos no presente contrato. 

Qualquer diminuição ou aumento no montante do contrato, qualquer que seja o montante, não dá direito a 
qualquer compensação. Os preços são fixos para toda a duração do contrato. 

Pode ser efetuado um pagamento adiantado, cujo montante nunca deve exceder o valor do serviço a que se 
refere. O saldo do contrato deve ser pago após a execução completa do serviço. 

2.4 Faturação 

Como se trata de uma despesa comum assumida pelos 12 parceiros do projeto, serão enviadas 12 faturas aos 
parceiros por este serviço cumprindo as seguintes condições: 

 Fatura com a seguinte informação: nome da estrutura, endereço do titular e a menção "Projeto 
INTERREG SUDOE SOE3/P2/F0925 WOODMARKETS”; 

 Objeto da fatura; 

 Período de execução; 

 Preço sem IVA, preço com IVA e IVA se aplicável; 

 Condições de pagamento e referência bancária do titular; 

 A data da fatura deve ser anterior a 31/03/2023. 

As faturas que não respeitem esta formalidade serão rejeitadas. 

 

2.5. Procedimentos para a apresentação de candidaturas 

Todos os documentos que constituem, acompanham ou são citados em apoio da candidatura e da proposta 
devem estar em francês, espanhol, português ou inglês. 

Os candidatos devem apresentar as suas candidaturas de acordo com as condições abaixo descritas ou serão 
rejeitados. 

Cada candidatura deve incluir os seguintes documentos:  

1. Uma declaração juramentada, devidamente datada e assinada por uma pessoa autorizada a 
comprometer o candidato, certificando que este não se encontra numa das situações que tornam 
incompatível ou impossível a assinatura de um contrato com a administração pública; 

2. Referências de trabalhos anteriores relacionados com o serviço solicitado (de preferência sobre temas 
semelhantes: digitalização, indústria da madeira, cooperação transfronteiriça, etc.); 
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3. Uma oferta financeira detalhada e orçamentada (incluindo despesas de viagem a cargo do prestador de 
serviços);  

4. A aceitação das especificações técnicas especiais, datada e assinada.   

Cada um dos documentos 1 e 4 enumerados anteriormente deverá ser assinado e datado por uma pessoa 
autorizada a vincular o candidato ou ir acompanhado, se for caso disso, de uma procuração que autorize o 
signatário a vincular a empresa candidata. 

 

2.6. Critérios de adjudicação do presente concurso 

As respostas a esta consulta serão avaliadas sobre 100 pontos, segundo os seguintes critérios: 

Valor técnico Nº de puntos 

Relevância da resposta 60 

Preço 30 

Qualidade das produções anteriores 5 

Domínio de outra língua do projeto (FR, ES, PT) ou inglês 5 

 
 

2.7 Como responder a este concurso: 

As respostas devem ser enviadas até 17 de Junho de 2022 (12:00 horas, hora de Paris, França), unicamente por 
e-mail para vanesa.garcia@forespir.com 

A seleção do prestador de serviços na sequência do concurso terá lugar entre 20 e 24 de junho de 2022, o mais 
tardar. 
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FICHA DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES 
 

1. Contexto da consulta 

A transformação digital no sector da madeira começou timidamente e as empresas veem nela uma 
oportunidade de aumentar as suas vendas e posicionar-se num mercado global. WOODMARKETS visa promover 
a introdução da digitalização na indústria da madeira na região SUDOE, ajudando a melhorar as competências, 
a visibilidade e a competitividade do sector, apoiando-o com serviços de informação, formação e ferramentas e 
serviços de desenvolvimento digital. 

WOODMARKETS é um projeto que contribui para a promoção da competitividade das empresas 
transformadoras de madeira ao longo da sua cadeia de valor. 

O principal objetivo do projeto é apoiar o estabelecimento e reforço do ambiente digital das empresas de 
transformação da madeira através de diferentes ações (Work Packages) que cumprirão os 3 objetivos 
estabelecidos: i) Ajudar as empresas do sector da madeira a definir uma estratégia de apoio à transição digital; 
ii) Apoiar o desenvolvimento de ferramentas e serviços de inovação digital para PMEs do sector da madeira; iii) 
Melhorar as capacidades e competências das PMEs e suas entidades sectoriais para acelerar a transição digital. 

O projeto aborda aspetos de capitalização de projetos e ações anteriores, com um produto de módulo online 
para consultar ferramentas e recursos digitais (WP1). Segue-se a identificação das necessidades das empresas 
no domínio da transição digital (WP2), com o objectivo de desenvolver uma estratégia transnacional partilhada 
e um plano de digitalização sectorial que possa ser integrado nas políticas públicas. O WP3, que é o núcleo do 
projeto, prevê a implementação do serviço transnacional de apoio à transição digital com o desenvolvimento 
e/ou adaptação de ferramentas e serviços digitais para melhorar os processos de produção, a gestão 
empresarial e comercialização de produtos. Isto será conseguido através do desenvolvimento de um catálogo 
de serviços e ferramentas que serão oferecidos às PMEs e adaptados às suas necessidades, avaliando o grau de 
eficácia e o custo de implementação. 

Finalmente, no WP4, serão realizadas ações centradas na melhoria das aptidões e competências de 
digitalização, ajudando as PME a estabelecer uma rede entre os fornecedores de serviços digitais e as 
necessidades sectoriais e levando a cabo ações de formação. 

O principal resultado de WOODMARKETS será melhorar as competências digitais das PMEs da madeira para as 
tornar mais visíveis, competitivas e resilientes.  

 Mais informação sobre o projeto: https://woodmarkets-sudoe.com  

 

2.  Financiamento do projeto 

O projeto WOODMARKETS reúne parceiros franceses, espanhóis e portugueses e é coordenado pela FORESPIR, 
a entidade adjudicante deste serviço inteletual. Por conseguinte, as ações realizadas no âmbito do projeto são 
cofinanciadas até 75% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa 
INTERREG SUDOE. 

O programa INTERREG SUDOE apoia o desenvolvimento regional no Sudoeste da Europa financiando projetos 
transnacionais entre França, Espanha, Portugal e Gibraltar.  

Deste modo, promove a cooperação para abordar questões comuns às regiões em todo o território abrangido, 
seja a investigação e a inovação, a competitividade das PME, redução das emissões de carbono, a luta contra as 
alterações climáticas e riscos naturais, ou a preservação e gestão do meio ambiente e eficiência dos recursos.  

Para mais informação, visite o website do programa: https://www.interreg-sudoe.eu 
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3.  Serviço solicitado   

O projeto WOODMARKETS inclui uma ação de comunicação que inclui a produção de um vídeo de apresentação 
do projeto e dos resultados obtidos. 

Objetivo principal do vídeo: apresentar a problemática transnacional comum relacionada com a introdução da 
tecnologia digital no sector florestal/madeira/mobiliário no espaço SUDOE; apresentar como o projeto 
WOODMARKETS contribui para responder a estes problemas e para melhorar este estado inicial. 

Destinatários: PMEs da indústria florestal e da madeira/mobiliário, atores institucionais do sector. 

Método(s) de disseminação: Internet (websites, redes sociais), conferência(s). 

Duração do vídeo: entre 10-15 minutos, podem ser feitos ajustes de mútuo acordo. 

Versões linguísticas: as intervenções dos entrevistados serão em francês, espanhol e português e constituirão a 
trama principal do vídeo => Portanto, pede-se às empresas candidatas que proponham uma ou várias soluções: 
locução em inglês com legendas em francês, espanhol e português geradas automaticamente ou incorporadas? 
locução em francês, espanhol e português com legendas em francês, espanhol e português geradas 
automaticamente ou incorporadas? sem locução com legendas em francês, espanhol e português geradas 
automaticamente ou incorporadas? etc. 

Para uma melhor comunicação com os protagonistas do vídeo (parceiros, entrevistados...) durante as filmagens, 
agradecer-se-ia que os candidatos ao serviço se pudessem compreender/expressar-se em outra língua do 
projeto ou em inglês. 

Locais de rodagem: pelo menos 1 rodagem em Portugal, 1 rodagem em Espanha e 1 rodagem em França. 

Tipo de locais: interior e exterior (possibilidade de filmar em empresas que tenham sido apoiadas no WP3). 

Especificações requeridas:  

 Integração de animações (diagramas/imagens digitais/pictogramas) para facilitar a compreensão do 
tema. 

 Um desenho gráfico global que reflete os requisitos de comunicação do programa Interreg SUDOE 
(incluindo o logotipo e o texto). 

 Poderão utilizar-se vídeos ou fotografias dos parceiros se necessário e se a qualidade for suficiente. 

 Prever um tempo de contacto com FORESPIR para a definição do projeto, o feedback e as modificações 
antes de validar o vídeo. 

 

4.  Detalhes sobre os elementos a apresentar pelo fornecedor:  

O vídeo deve ser entregue ao beneficiário principal FORESPIR para que possa ser utilizado em outras ocasiões e 
partilhado com os parceiros do projeto, para que estes também o possam utilizar. Todo o material filmado 
durante os dias de rodagem será entregue à FORESPIR e será propriedade conjunta dos parceiros do projeto e 
da empresa selecionada. 

A produção das imagens está prevista a partir da segunda metade de 2022, e a entrega do vídeo até ao final de 
dezembro de 2022. 

........, em .../.../2022 

 

Lido e aprovado 

Data e assinatura: 

 

 


