
1. 4 Desenvolver 4 novos productos com procedencia 

em florestas do  espaço SUDOE. 

2. Colocar à disposição das PME estes prodútos 

inovadores para a sua exploração comercial.

3. Promover e divulgar estes novos produtos. Transferir 

os conhecimentos e a tecnologia gerados. 

4. Capacitar e dar ferramentas de empreendedorismo 

para ás PME e fomentar a criação de novos postos de 

trabalho.

5. Criar uma rede de cooperação estável entre as PME 

ineressadas e os parceiros do projecto. 

OBJETIVOS DO PROJETO: 

PROMAÇAO DA INOVAÇAO 
PARA A MELHORIA DA 

COMPETITIVIDADES DAS PYMES 
NA INDÚSTRIA MADERERA DO 

ESPAÇO SUDOE
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PARCEIROS DO PROJECTO: 

PARA OBTER MAIS INFORMAÇõES: 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

woodtech@ctfc.es
Teléfono: +34 973 48 17 52



O programa de Cooperação Territorial do espaço 
Sudoeste Europeu (SUDOE) apoia o desenvolvimento 
das regiões através do co-financiamento de projectos 
de cooperação com fundos FEDER entre os territórios 
do Sudoeste Europeu (Espanha, Portugal, França e 
Gibraltar). 

O objetivo deste programa é fortalecer a cooperação 
territorial das regiões do sudoeste europeu nos 
domínios da competitividade, a inovação, a proteção do 
meio ambiente, o desenvolvimento e o planejamento 
territorial sustentável. 

O projeto WOODTECH tem como prioridade a promoção 
da inovação e a criação de redes estáveis de cooperação 
tecnológica. 

A) Desenvolvimento e caracterização de 4 novos 
produtos / soluções construtivas, feitas com madeira de 
espécies provenientes de florestas do espaço SUDOE.
 
B) Promover desses novos produtos e a proteção do 
plano (IPR) e exploração comercial. Preparação de 4 
catálogos promocionais de produtos desenvolvidos e 
ações de transferência de resultados. 

C) Conselho para 20 empresas na madeira do sector do 
espaço SUDOE para melhorar sua competitividade. 

D) Criação de uma rede estável de cooperação 
transnacional entre os parceiros do projeto. Participação 
das PME e outros agentes de interesse relacionadas ao 
projeto.

1- CTFC (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya)
(Catalunya, ES). Líder-coordinador
2- INCAFUST (Institut Català de la Fusta) (Catalunya, ES)
3- HAZI (Hazi Konsultoria) (País Vasco, ES)
4- AIDIMA (Instituto Tecnológico de la Madera, el Mueble 
y Afines) (Comunidad Valenciana, ES)
5- XYLOFUTUR (Pôle de compétitivité Xylofutur)
(Aquitaine, FR)
6- CIRAD (Centre de coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement)
(Languedoc-Roussillon, FR)
7- CIEBI-BIC (Centro de Inovação Empresarial da Beira
Interior) (Centro, PT)
8- ISA - CEF (Instituto Superior de Agronomia, Centro de 
Estudos Florestais) (Lisboa, PT)
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