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A transformação digital ao serviço
da indústria madeireira do espaço
SUDOE

ContextO

O espaço SUDOE representa 20% da área florestal da União Europeia, com as florestas a desempenharem
relevantes funções económicas, sociais e ambientais. Entre essas funções, a produção sustentável de madeira
contribui para a promoção do desenvolvimento sócio-económico dos territórios e consequente interação entre
todos os intervenientes da cadeia de valor (proprietário, gestor, madeireiro, transportador, serração, carpinteiro,
distribuidor, consumidor final).
O sector da madeira, e em particular na escala SUDOE, é constituído por um tecido de PME muito forte. Se a
existência de um grande número de pequenas e médias empresas representa uma vantagem (por preservar um
know-how na gestão e transformação da madeira, ser uma fonte de emprego, manter gestão local sustentável,
etc.), a fragmentação e a falta de digitalização deste tecido empresarial não devem ser uma limitação
(dificultando o seu desenvolvimento, limitando a sua capacidade de investir em bens tangíveis e intangíveis, na
capacidade de investimento em I+D+i, na prospeção, no acesso limitado a mercados potencialmente maiores,
etc ...), tornando este setor propenso a forte concorrência internacional e mais vulnerável a mudanças.

OBJETIVO PRINCIPAL:

OBJETIVO OPERACIONAL:

Apoiar a introdução e reforçar o ambiente digital na
indústria madeireira do espaço SUDOE para
aumentar competências, visibilidade e melhorar a
competitividade empresarial.

Apoiar o desenvolvimento/adaptação de ferramentas e
serviços digitais que correspondam às expectativas
das empresas do setor madeireiro (1ª, 2ª e 3ª
transformações), contribuindo para o desenvolvimento
do ambiente de negócios da área SUDOE.

Resultado pRincipal:

Melhoria das competências digitais das empresas do setor
de processamento de madeira (1ª, 2ª e 3ª transformação)
do espaço SUDOE tornando-as mais visíveis, competitivas
e resilientes face ao mercado mundial.

PRODUTO PRINCIPAL:
Serviço de apoio transnacional para a digitalização
de empresas madeireiras no espaço SUDOE.

SOCIOS BENEficiarIOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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11.
12.

FORESPIR
Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior
FIBOIS Occitanie
Centro de Inovação e Competências da Floresta Associação
Baskegur
CRITTBois Occitanie
Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines
Pôle de Compétitivité XYLOFUTUR
Federación Empresarial de la madera y mueble de la Comunidad Valenciana
Association pour la Valorisation des Bois des Pyrénées
Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana

SOCIOS ASOCIADOS:
Asociación de empresarios de la madera de Navarra
Agence de Développement Économique de la Région Occitanie /Pyrénées-Méditerranée
PINHOSER
Associação para a competitividad da indústria da fileira florestal

STEP

2 do setor madeireiro; Análise da capacidade de implementação e/ou

Ajudar as empresas do setor da madeira do
SUDOE a definir uma ESTRATÉGIA INTEGRADA

DE DIGITALIZAÇÃO

Apoiar o DESENVOLVIMENTO E/OU ADAPTAÇÃO

para acelerar a transição digital

Identificação precisa das NECESSIDADES E PRIORIDADES das empresas

sucesso de projetos anteriores e desenvolvimentos tecnológicos atuais
para responder a estas necessidades.

melhorar a gestão empresarial, a transformação e manipulação de

STEP

Melhorar aS COMPETÊNCIAS DAS EMPRESAS E
DAS ORGANIZAÇÕES DE APOIO EMPRESARIAL

madeireiro e outros setores industriais)

DESENVOLVIMENTO/ADAPTAÇÃO de ferramentas e serviços para

DE FERRAMENTAS E SERVIÇOS DE INOVAÇÃO

digital para empresas madeireiras

CAPITALIZAÇÃO da informação (situação atual de projetos anteriores

1 relacionados com o desenvolvimento digital de empresas (setor

STEP

ABORDAGEM DO PROJETO:

3 materiais, produção de produtos, a comercialização, o marketing, as

STEP

•
•
•
•

Melhorar a CAPACIDADE DAS EMPRESAS para mobilizar competências
técnicas, assim como instrumentos de financiamento, para abrir
4 novos mercados ou fortalecer mercados existentes através da
digitalização (reuniões, B2B e B2C, formação,…)

relações com os clientes ... (por exemplo, rastreabilidade, 3D,
realidade aumentada, mercado ...)

