Suécia procura empresas estrangeiras no setor da Construção
A Trafikverket, a Administração dos Transportes Suecos, lançou vários concursos públicos dirigidos a
empresas nacionais e internacionais no setor da construção civil.

Para uma empresa se tornar fornecedora tem que conhecer os concursos publicados ou previstos que
estão disponíveis na página de fornecedores europeus da Trafikverket: https://eu.eusupply.com/ctm/supplier/publictenders?B=TRAFIKVERKET&PS=1&SD=2011-06-08&ED=2012-0530&FB=0&FT=0&FS=0&FC=0&FCPV=0&H=0
Consoante o projeto e o valor estipulado, os concursos poderão não ser partilhados publicamente
online sendo estando apenas na plataforma TransQ. Esta plataforma permite a possíveis fornecedores
registarem-se como tal, tendo acesso privilegiado a todos os concursos, bem como acesso exclusivo
aos concursos que apenas são disponíveis nesta plataforma. Alguns dos concursos estão sujeitos a
uma escolha mais minuciosa dos candidatos, pelo que é feita uma pré-qualificação entre as empresas
registadas na plataforma.
Ao registar-se nesta plataforma, a empresa tem acesso a concursos públicos nas áreas dos transportes
(rodovias, ferroviários, aéreos e marítimos) dos países nórdicos, incluindo a Suécia. Poderão encontrar
o
formulário
para
registo
no
website:
https://forms.achilles.com/Extranet/96046/forms.aspx?msgid=410a03be-016a-47ae-97ec6be17d31af67&LinkID=CH00096046eR00001532AD
Está disponível para consulta também os valores limite para cada projeto de concurso:
https://www.trafikverket.se/en/startpage/suppliers/Procurement/How-we-procure/Thresholdvalues/
Qualquer empresa que se candidate diretamente a um concurso, ou se candidate através da
plataforma TransQ, tem que garantir todo o cumprimento das leis comunitárias, incluindo o
pagamento de impostos e taxas. Caso a Trafikverket tenha conhecimento de atividades ilícitas por
parte da empresa candidata, irá exclui-la automaticamente dos seus concursos.
É possível consultar toda a informação necessária a respeito do mercado imobiliário e da construção
sueco e todos os pré-requisitos necessários como contratante ou developer de projetos no website do
Boverket
(Quadro
Nacional
da
Habitação,
Construção
e
Planeamento):
https://www.boverket.se/building-in-sweden
Está disponível igualmente no mesmo website todas as diretivas para a construção de edifícios na
Suécia (documento em inglês):
https://www.boverket.se/en/start/publications/publications/2019/boverkets-building-regulations-mandatory-provisions-and-general-recommendations-bbr/

Atualmente estão a decorrer mais de 87 concursos com inscrições abertas, estando previstas à data
de publicação um total de 542
(https://www.trafikverket.se/en/startpage/suppliers/Procurement/Planned-procurements/).
Esta iniciativa surge da parte do governo sueco numa tentativa de dissolver o monopólio de empresas
nacionais no setor da construção civil que existe no país, assim como atrair empresas estrangeiras, de
forma a evitar a crise iminente no setor imobiliário.

Para ler e subscrever a newsletter da Trafikvert, que contém a divulgação dos concursos poderão
registar-se em: https://www.trafikverket.se/en/startpage/suppliers/Procurement/business-news/

