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1. Contexto da convocatória de participação

O projeto WOODMARKETS "Transformação digital ao serviço da indústria da madeira" é financiado
pelo Programa de Cooperação Transnacional INTERREG SUDOE (Espaço Sudoeste Europeu), que apoia
o desenvolvimento das regiões através do cofinanciamento de projetos de cooperação com fundos
do FEDER entre os territórios do sudoeste da Europa ( Andorra, Espanha, França, Gibraltar e Portugal)
para fazer face aos problemas comuns às regiões de todo o território abrangido.

A transformação digital no setor da madeira começou e representa uma oportunidade para as
empresas melhorarem as suas vendas e posicionarem-se melhor num mercado globalizado.

WOODMARKETS tem como objetivo promover a introdução do digital na indústria da madeira
SUDOE. Isto implica desenvolver competências e melhorar a visibilidade e competitividade das
empresas do setor, ajudando-as a conhecer, formar e desenvolver ou adaptar ferramentas e serviços
digitais que satisfaçam as suas necessidades e prioridades (de acordo com os níveis de progresso de
cada elo da cadeia de valor) . As empresas serão ajudadas a definir estratégias e implementar um
plano de ação nesta área; isto irá melhorar as capacidades das empresas e organizações de apoio
empresarial para responder aos desafios digitais na indústria da madeira do espaço SUDOE.

WOODMARKETS é constituído por 12 parceiros e 4 parceiros associados de 3 países do espaço
SUDOE, França, Espanha e Portugal, que colaboram para melhorar as competências digitais das
empresas do setor da transformação da madeira.

https://woodmarkets-sudoe.com/?lang=fr
https://www.interreg-sudoe.eu/fra/accueil


Mais informação sobre os parceiros do projeto: Mapa de parceiros WOODMARKETS

O projeto (implementado de 2020 a 2023) está organizado em 4 etapas principais:

● GT1 : Capitalização de projetos e ações existentes para a introdução de tecnologia digital nos setores
produtivos (madeira, mas não só);

● GT2 : Análise detalhada das necessidades das empresas do setor florestal, madeireiro e mobiliário das
regiões em questão em termos de ferramentas e serviços digitais;

● GT3: Desenvolvimento ou adaptação de ferramentas e serviços digitais para melhorar os processos de
produção, gestão empresarial e comercialização de produtos;

● GT 4: Difusão e formação.

No âmbito da realização do GT3, os parceiros do projeto WOODMARKETS oferecem apoio técnico e
financeiro para o desenvolvimento e adaptação de várias ferramentas e serviços digitais para

empresas do setor.

Esta convocatória de participação permitirá selecionar os projetos mais adequados a acompanhar.

2. Disposições gerais da convocatória de participação

2.1 Objetivo da convocatória
A presente convocatória tem como objetivo identificar e selecionar empresas pertencentes a
diferentes elos da cadeia de valor floresta-indústria-distribuidor interessadas em participar
no projeto para implementar ferramentas e serviços digitais entre os propostos na secção 2.3
e de acordo com as modalidades definidas. O desenvolvimento/adaptação destas
ferramentas e/ou serviços será realizado em estreita colaboração com os parceiros do
projeto WOODMARKETS responsáveis   pela pilotagem de cada ferramenta/serviço que
oferecem.

2.2 Difusão da convocatória
 
Os 12 parceiros do projeto WOODMARKETS publicarão esta convocatória de participação nas suas
respetivas regiões para oferecer a possibilidade de candidatura ao maior número possível de
empresas do setor. Cada parceiro utilizará os meios que melhor se adaptem à sua estratégia de
difusão (rádio, imprensa, folhetos, website, difusão nas redes sociais, newsletter, etc.).

2.3 Tipo de ferramentas e serviços oferecidos

Os parceiros do projeto WOODMARKETS disponibilizam-se para apoiar as empresas do espaço SUDOE
no desenvolvimento ou adaptação de ferramentas e serviços digitais.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rpEJsURb6nt_AsGJ6UjCTtDaSkCSDBIk&usp=sharing


Por "desenvolvimento" entende-se "o desenvolvimento de uma ferramenta ou serviço não oferecido
atualmente por forncedores de soluções digitais no mercado".

Por "adaptação" entende-se que "as soluções digitais existem mas não satisfazem ou não satisfazem
plenamente as necessidades das empresas do setor: portanto, é necessário adaptar as ferramentas já
oferecidas pelos fornecedores de soluções digitais no mercado às especificidades das empresas
candidatas".

Cada empresa candidata pode participar nesta convocatória selecionando uma ferramenta/serviço
oferecido pelos parceiros participantes, entre as seguintes áreas de
Intervenção, independentemente da localização geográfica dos parceiros piloto:

A
Desenvolvimento/adaptação

de ferramentas e serviços
digitais para melhorar os

processos produtivos

B
Desenvolvimento/adaptação

de ferramentas e serviços
digitais para melhorar a

gestão empresarial

C
Desenvolvimento/adaptação

de ferramentas e serviços
digitais para melhorar a

comercialização de
produtos



Código de
ferrament

a ou
serviço

PARCEIROS DE REFERÊNCIA /
PILOTOS

DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA OU SERVIÇO OFERECIDO SECTOR/ES DA CADEIA ALVO

A

CÓDIGO
A_ES_1

FEVAMA (Federación Empresarial de la
Madera y Mueble de la Comunidad
Valenciana)

FERRAMENTA PARA CERTIFICAÇÃO DA ORIGEM LEGAL DA MADEIRA
A rastreabilidade da madeira, o percurso que vai desde que a árvore é
cortada até a transformação em produto final, é bastante complexo, uma
vez que estão envolvidos diferentes atores na cadeia produtiva. Neste
processo, são trocados documentos e informações, sendo importante a
informação relacionada com a origem e legalidade da madeira ou
produtos.
O objetivo desta solução digital é garantir que toda a informação
relacionada com a rastreabilidade seja processada e gerida de forma
automatizada e possa ser utilizada para obter a certificação da origem da
madeira e as respetivas declarações administrativas. Desta forma, além
de garantir a cadeia de custódia e rastreabilidade dos produtos florestais,
será possível automatizar os procedimentos administrativos e legais
relacionados ao sistema de due diligence e facilitar a obtenção das
respetivas certificações.

➢ Exploração florestal
➢ Indústria de transformação

da madeira
➢ Serviços associados

(Consultoria, gestão,
compra-venda)

➢ Outros

A

CÓDIGO
A_ES_2

BASKEGUR FERRAMENTA PARA A RASTREABILIDADE DA MADEIRA DESDE A
FLORESTA À INDÚSTRIA
As principais ações em relação à atividade de exploração florestal são o
corte, transporte e entrega da madeira, seja de madeira cortada ou em
rolo para a indústria (fábrica de papel ou serração). Diferentes agentes
intervêm nesta atividade: • Proprietário florestal (autorização de corte,

contrato). • Leiloeiro (empresa que compra o topo da floresta, explora e
vende a madeira para a indústria). • Empresas de trabalho florestal (que
são contratadas para fazer alguns trabalhos pela empresa licitante).•
Indústria-cliente (que normalmente pesa, por exemplo, a madeira quando

➢ Exploração florestal
➢ Indústria de transformação

da madeira
➢ Serviços associados

(Consultoria, gestão,
compra-venda)

➢ Outros



chega à sua empresa). • A própria Administração, que emite
alvarás/licenças, etc…
Neste processo são trocados inúmeros e diferentes documentos e
informações entre os diversos agentes que, de uma forma ou de outra,
intervêm no processo de exploração florestal. O objetivo da ferramenta
deve ser garantir a rastreabilidade da madeira desde a floresta até a
indústria, desde o início de todo o processo de exploração florestal até á
receção da madeira pela indústria que a processa.

B

CÓDIGO
B_FR_1

CRITT BOIS OCCITANIE, FIBOIS
OCCITANIE, XYLOFUTUR, FORESPIR

FERRAMENTA DE GESTÃO DE STOCKS
O projeto refere-se à gestão de stocks, gerados pela empresa. Os artigos
de inventário devem poder ser expressos em todas as unidades (m3, m²,
ml, massa, palete, etc.), bem como em valor monetário. Os diferentes
armazéns devem poder ser geridos de forma independente e ser
aumentados ou diminuídos de acordo com as entradas e saídas de
materiais relacionados com compras, vendas e diferenças durante a
produção.
A solução deve permitir a gestão de limiares de alerta, uma
monitorização precisa do stock por tipo de produto e permitir consultas
de stock em tempo real.

➢ Exploração florestal
➢ Indústria de transformação

da madeira
➢ Serviços associados

(Consultoria, gestão,
compra-venda)

➢ Outros

B

CÓDIGO
B_ES_1

CCCV - Consejo de Cámaras de la
Comunidad Valenciana 

 SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO
PÚBLICO PARA A DIGITALIZAÇÃO DE PME DO SETOR MADEIRO
Serviço de acesso, análise e assessoramento sobre as diferentes
oportunidades de financiamento público local, regional e nacional
espanhol e europeu para a digitalização de PME no setor da madeira.
Fase 1.- A empresa receberá um Formulário sobre as necessidades de
investimento em digitalização para aceder ao Serviço de Diagnóstico. Fase
2.- Uma vez determinadas as necessidades de financiamento em
digitalização, um Consultor realizará uma reunião online com a empresa
para lhe oferecer uma análise ad hoc sobre as possibilidades de
financiamento público, ajudas e incentivos à digitalização para melhorar
os processos produtivos.Fase 3.- Relatório de diagnóstico sobre as
possibilidades de financiamento público, ajudas e incentivos em
digitalização para melhorar os processos produtivos. Este relatório inclui:
- Análise - Detecção das oportunidades específicas para a empresa de

➢ Exploração florestal
➢ Indústria de transformação

da madeira
➢ Serviços associados

(Consultoria, gestão,
compra-venda)

➢ Outros



ajuda e financiamento público - Recomendações e folha de itinerário -
Contacto com potenciais fornecedores
Fase 4.- Relatório de recomendações e boas práticas sobre acesso ao
financiamento para a digitalização de empresas do setor madeireiro

B

CÓDIGO
B_ES_1

FBS (Forest Bioengineering Solutions) FERRAMENTA(S) PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO E
GESTÃO DE NEGÓCIOS
Conecte de forma eficiente a produção com as vendas, automatizando o
processo. Programas como CAD/CAM, software de gestão da produção de
construção em madeira (BIM,...). Soluções ERP para automatizar a
geração de documentação técnica. Digitalize a gestão e o monitoramento
na produção. Gestão de stocks, gestão de projetos, administração.

➢ Indústria de transformação
da madeira

B

CÓDIGO
B_PT_1_

SerQ / Ciebi Serviço de criação e manutenção de bases de dados de agregação de
espécies de madeira, produtos de madeira, e produtos preservadores; e
desenvolvimento de plataformas para dimensionamento estrutural e
dimensionamento à durabilidade de produtos de madeira.
Esta ferramenta digital pretende ser um instrumento de recolha,
armazenamento e gestão em base-de-dados de informação sobre
espécies de madeira, produtos de madeira e produtos preservadores de
madeira existentes no mercado. A informação armazenada será colocada
ao dispor dos utilizadores (empresas de comercialização de produtos,
engenheiros, arquitetos, academia, etc.) através de uma interface que
lhes permitirá aplicar filtros à informação que pretendem obter.
A informação armazenada servirá de suporte a plataformas de
dimensionamento estrutural e à durabilidade de produtos de madeira.
Estas plataformas pretendem fazer uma complicação dos requisitos de
dimensionamento estrutural e de durabilidade requeridos pelas normas
europeias. Os requisitos estruturais e durabilidade escolhidos pelo
utilizador serão confrontados com as informações das espécies, produtos
de madeira e produtos preservadores armazenados em base-de-dados e
assim fazer as verificações necessárias a ambos os tipos de
dimensionamento.
Este serviço divide-se em quatro módulos distintos:
1) Desenvolvimento de uma base de dados que contém informação sobre
produtos de base-de-madeira disponíveis no mercado (de produção

➢ Indústria de transformação
da madeira



nacional e internacional), categorizados em: •Madeira serrada; •
Madeira lamelada colada; •Madeira Micro-lamelada (LVL); •Vigas I-Joist;
•Aglomerado estrutural (OSB); •Contraplacados (painel triplaca, MDF,
etc.); •Madeira lamelada cruzada (CLT).
Para cada tipo de produto listado será apresentada informação sobre:
•Características de desempenho estrutural e construtivo de cada
produto; •Lista de empresas que comercializam os produtos; •Normas
europeias de produção e caracterização associadas a cada tipo de
produto á base-de-madeira; • Impactes ambientais médios de cada
tipo de produto.
2) Desenvolvimento de uma base de dados das espécies de madeira
usadas na produção dos produtos identificados anteriormente. Para as
espécies de madeira identificadas serão categorizadas as seguintes
propriedades: •Nome comum e científico; •Tipo (folhosa ou resinosa);
•Densidade média; •Retração volumétrica; •Anisotropia; •Teor de
saturação das fibras; •Coeficientes de poisson; •Propriedades mecânicas,;
•Largura de borne; •Durabilidade; •Impregnabilidade.
3) Desenvolvimento de uma base de dados que contém informação sobre
produtos preservadores da durabilidade de produtos à base-de-madeira.
Apresentação do:•Tipo de tratamento; •Empresa produtora; •Método de
aplicação; •Classes de uso; •Substâncias ativas; •Composição química.
4) A informação de ambas as bases de dados alimenta duas ferramentas
digitais de dimensionamento incorporadas na mesma plataforma que
pretendem o dimensionamento estrutural, e o dimensionamento à
durabilidade de produtos à-base de madeira
•Dimensionamento estrutural: Verificação dos requisitos de
dimensionamento estrutural impostos pela EN 1995-1 para: Estados
Limites Últimos; Estados Limites de Serviço; Estados Limites Últimos em
situação de fogo; • Dimensionamento à durabilidade: identificação
da classe de uso do cenário a dimensionar, verificação da durabilidade
natural de cada espécie, listagem de produtos preservadores
recomendados para o cenário de durabilidade.

C

CÓDIGO

CRITT BOIS OCCITANIE, FIBOIS
OCCITANIE, XYLOFUTUR, FORESPIR

WEBSITE COMERCIAL
É necessário diversificar os canais de venda. É neste sentido que se
enquadra o projecto "Integração de um website comercial" para as

➢ Indústria de transformação
da madeira



C_FR_1 empresas de 1ª e 2ª transformação da madeira. O desenho deve ter em
conta os diferentes cenários de utilização e os potenciais clientes. O site
deve permitir uma experiência ótima. Uma limitação forte é a
interoperabilidade com as ferramentas de gestão de inventário e
contabilidade da empresa.

C

CÓDIGO
C_ES_1

AIDIMME Ferramenta/serviço B2B para empresas da cadeia de valor
madeira-mobiliário
Implementação e melhoria da ferramenta nas empresas para realizar
catálogos de produtos; contactos, encomendas e vendas; armazenar
informação de produtos sobre certificações e sustentabilidade

➢ Indústria de transformação
da madeira



2.4 Os  recursos e as medidas  que se levarão a cabo

O desenvolvimento de ferramentas e serviços (ou a adaptação de ferramentas e serviços existentes às
especificidades das empresas do setor) referidos anteriormente, necessitarão portanto, das seguintes
medidas e recursos:

● ACOMPANHAMENTO DOS PARCEIROS DO WOODMARKETS: as empresas selecionadas
trabalharão em estreita colaboração com os parceiros que pilotam a ferramenta/serviço
proposto na tabela acima. Isso pressupõe reuniões regulares, visitas a empresas, trocas de
e-mail/telefone, etc. Os parceiros fornecerão às empresas selecionadas as suas competências
e conhecimentos. O tempo despendido pelos parceiros WOODMARKETS, as deslocações ou
os custos relacionados com a implementação das ferramentas e serviços oferecidos são da
responsabilidade dos parceiros WOODMARKETS, conforme previsto nos respetivos
orçamentos.

● Uma(s) PRESTAÇÃO(ÕES) DE SERVIÇOS EXTERNOS PARA O
DESENVOLVIMENTO/ADAPTAÇÃO DE FERRAMENTAS E SERVIÇOS DIGITAIS: Dependendo da
metodologia de implementação que será proposta às empresas selecionadas, poderão ser
contratados um ou mais serviços externos (desenvolvedores informáticos, integradores, web
designers, etc).

Parte desses serviços externos pode ser financiada por um ou mais parceiros do projeto
WOODMARKETS.

Para determinadas ferramentas e serviços oferecidos, será solicitada uma participação
mínima das empresas candidatas, conforme indicado na tabela abaixo:



Código de
ferramen
ta ou
serviço

Orçamento  máximo
disponível

Quantidade máxima
fornecida ao projeto

WOODMARKETS

Restante a cargo /
participação das empresas

A_ES_1 14 000,00 € 14 000,00 € 0,00 €

A_ES_2 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 €

B_FR_1 114 000,00 € 80 000,00 € 30% mínimo
exemplo de despesas que

são suportadas pelas
empresas: formação de

pessoal, licenças,
manutenção por terceiros,

etc.

B_ES_1 11 900,00 € 11 900,00 € 0,00 €

B_ES_2 22 000,00 € 22 000,00 € 0,00 €

B_PT_1 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 €

C_FR_1 27 850,00 € 19 500,00 € 30% mínimo
exemplo de despesas que

são suportadas pelas
empresas: formação de

pessoal, licenças,
manutenção por terceiros,

etc.

C_ES_1 9 500,00 € 9 500,00 € 0,00 €

Estes orçamentos são apresentados apenas a título informativo e podem ser adaptados de acordo
com as necessidades expressas e dependem nomeadamente das especificidades técnicas definidas
e do número de empresas seleccionadas.

● MOBILIZAÇÃO INTERNA DE EMPRESAS SELECCIONADAS: As empresas candidatas devem ter
presente o facto de que o desenvolvimento ou adaptação de ferramentas e serviços
realizados no âmbito desta convocatória exige um investimento de tempo por parte da
empresa colaboradora. Este tempo de trabalho interno não pode em caso algum ser
financiado pelo projecto WOODMARKETS: o custo relacionado é, portanto, da
responsabilidade das empresas selecionadas.



2.5 Capitalização do projeto

Todas as PME assessoradas, além de beneficiarem e participarem no desenvolvimento das
ferramentas e serviços propostos, aparecerão no site do projeto www.woodmarkets-sudoe.com.

Os parceiros piloto de cada ferramenta/serviço oferecido publicarão fichas de síntese de cada ação
que resumirão o desenvolvimento do acompanhamento e servirão de exemplo para outras empresas
do setor que se encontrem na mesma situação. As empresas selecionadas também se comprometem
a participar em eventuais reuniões de apresentação/difusão do processo.

  3. Modalidade de registro

3.1 Condições de acesso

Para participar, as empresas interessadas devem:

● Pertencem ao setor florestal, madeireiro e mobiliário;

● Ter a sua sede na área do Sudoeste da Europa (As regiões elegíveis são todas as comunidades

autónomas espanholas (exceto as Ilhas Canárias), as regiões do sudoeste da França

(Auvergne, Occitanie, Nouvelle Aquitaine), as regiões continentais de Portugal, o Reino

Unido (Gibraltar) e o Principado da Andorra);

● Estar em dia com suas obrigações fiscais e de segurança social;

● Não se encontrar numa das situações que tornem incompatível ou impossível a celebração de
um contrato com a administração pública.

3.2 Como se  candidatar?

A convocatória para participar está aberta a partir de 15/02/2022.

As candidaturas estão abertas até           15/03/2022. 

Para participar a empresa debe:

- Preencher o formulário de inscrição (acessível no site do Woodmarkets), apenas em um dos
seguintes idiomas: espanhol, francês, português ou inglês .

- Este deve ser devolvido, juntamente com os documentos adicionais a anexar, para o seguinte
endereço eletrónico: vanesa.garcia@forespir.com

3.3 Como preencher a candidatura?

As propostas serão apresentadas através de um dossier de resposta que inclui os seguintes

elementos:

● Dados gerais da empresa candidata

● Dados de contato do candidato

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://woodmarkets-sudoe.com/%3Flang%3Dfr
mailto:vanesa.garcia@forespir.com


● Descrição do projeto (o que sua empresa precisa, que impactos espera, que recursos

dedicar,...)

● Documentos administrativos comprovativos (CIF, declaração juramentada de que o candidato

não se encontra numa das situações que tornam incompatível ou impossível a celebração de

contrato com a administração pública, certidões sociais e regularidade fiscal...)

O formulário de resposta, único documento válido para a candidatura, está disponível no seguinte
link: Formulário

3.4 Avaliação de candidaturas e seleção de empresas.

A análise das propostas recebidas será realizada de 16/03/2022 a 23/03/2022 pelos parceiros do

projeto WOODMARKETS. A análise das propostas será realizada com base nos critérios de

"vinculação" e "avaliação" detalhados abaixo:

CRITÉRIOS DE VINCULAÇÃO

Sede  fiscal e social no espaço SUDOE (todas as comunidades autónomas espanholas (exceto as Ilhas

Canárias), as regiões do sudoeste da França (Auvergne, Occitanie, Nouvelle Aquitaine), as regiões

continentais de Portugal, o Reino Unido (Gibraltar) e o Principado da Andorra)

PME (micro, pequena e média empresa)

Inscrição dentro do prazo

Empresa do setor florestal-madeira-mobiliário (especificar)

Estar em dia com os pagamentos com a administração fiscal e segurança social

Não se encontrar numa das situações que tornem incompatível ou impossível a celebração de um contrato
com a administração pública.

Participar na divulgação dos resultados nas atividades de transferência de conhecimento e experiência que
serão desenvolvidas no âmbito do projeto Woodmarkets

CRITÉRIOS VALORIZÁVEIS (pontuação)

Adequação aos objetivos da presente convocatória (manifestação de interesse)

Impactos económicos/sociais do projeto (aumento da faturação, ampliação da oferta, contratação, redução
de erros, etc.).

Capacidade de adaptar o projeto a outras PME do setor florestal, madeira e mobiliário

Capacidade de dedicar recursos humanos ao projeto

Capacidade de dedicar recursos financeiros ao projeto

As notificações de aceitação ou rejeição serão enviadas às empresas candidatas em 24/03/2022.

https://tinyurl.com/3bfhh55v


3.5 Tratamento de dados

De acordo com as diretrizes do Regulamento Geral de Proteção de Dados (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativas à proteção de dados pessoais e
à livre circulação dos mesmos, os parceiros do projeto WOODMARKETS garantirão a
confidencialidade do tratamento dos dados recebidos, e assegurarão que os mesmos não serão
divulgados sem o prévio consentimento dos interessados.
Da mesma forma, no que diz respeito aos direitos de imagem e à transmissão de informações pelas
empresas para divulgar e transferir os resultados do projeto WOODMARKETS para o setor, os
responsáveis   pelo projeto garantem que os regulamentos e procedimentos estabelecidos de acordo
com as Leis que se aplicam a esta matéria no espaço SUDOE.
Em ambos os casos (confidencialidade e divulgação/direito de imagem) das empresas, uma vez
iniciado o Programa de Aconselhamento, tanto para as empresas que solicitaram a sua participação
como para as que foram finalmente seleccionadas, ser-lhes-ão fornecidos os modelos de
documentos. Em ambos os casos, as empresas podem revogar o consentimento de ambos os
documentos.

3.6 Aceitação de critérios

A participação no Programa de Apoio à digitalização do projeto WOODMARKETS implica a aceitação
de todos os critérios e condições descritos nesta convocatória de participação.


