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apresentação
O projecto WOODMARKETS reúne doze parcei-
ros de diferentes organizações na área de SU-
DOE com experiência no sector da madeira. 
Visa reforçar o ambiente digital das pe-
quenas e médias empresas, freelancers 
e empresários da indústria da madei-
ra, a fim de aumentar as suas compe-
tências, visibilidade e melhorar a sua 
competitividade empresarial.

No âmbito do projecto, estamos a 
lançar este boletim informativo, que 
anuncia as principais oportunidades 
de financiamento público anunciadas 
a nível local, regional, nacional e euro-
peu com o objectivo de divulgar infor-
mações-chave sobre estas oportunidades, 
tais como: objectivo geral, acções financiáveis, 
principais beneficiários, orçamento, prazo, etc.
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Programas Europeus

O objectivo deste apoio é promover a integração do desenvolvimento económico 
sustentável, o bem-estar social e a preservação da biodiversidade, reunindo as par-
tes interessadas de diferentes sectores e regiões.

Prazo: 
14/10/2022 
al 17/02/2023                                                                           

Orçamento: 
45.400.000 €

+ INFORMAÇÕES

Subvenções do Programa de Cooperação Transnacional 
da UE - 1º convite à apresentação de projectos do espaço 
Atlântico Interreg 2021-2027 ERDF

01

BENEFICIÁRIOS 
As grandes empresas podem participar como parceiro associado, apenas as pe-
quenas e médias empresas (PME) são elegíveis como parceiros/beneficiários. Con-
sórcio necessário. 4 a 12 parceiros completos dos 4 Estados-Membros da área de 
cooperação (Espanha, França, Portugal e Irlanda) devem participar, pelo menos 
um por país.

Programa: 
Interreg Espaço 
Atlântico                 

O presente convite visa promover a participação em acções de cooperação trans-
fronteiriça no âmbito do Interreg POCTEP. Especificamente, a Prioridade 1 procura 
consolidar a inovação, o ecossistema científico e tecnológico, promover a criação 
de conhecimento e redes empresariais, encorajar a digitalização e melhorar a 
competitividade das empresas, especialmente PMEs e micro-PMEs. 

Prazo:
12/12/2022 
al 15/02/2023                                                                           

Orçamento: 
134.841.333 €

+ INFORMAÇÕES

Subvenções para a apresentação de projectos no âmbito 
do programa de Cooperação Interreg POCTEP 2021-2027 - 
prioridades 1,2,3 e 4
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BENEFICIÁRIOS 
Os beneficiários podem ser empresas (com sede ou escritórios permanentes no 
território elegível), grupos de empresas, câmaras de comércio, clusters de empre-
sas...Consórcio necessário. Os projectos devem ter pelo menos 2 beneficiários, um 
de Espanha e um de Portugal.

Programa: 
Interreg POCTEP         

https://light.ccdr-n.pt/index.php?data=2cfaa06875281ce31d390ab432d258e287c4f1418b47cdbe27349fef9df7968ca07637cf3de7500a32236ae39fe25e4e
https://www.poctep.eu/sites/default/files/bases_adm_convo3_vf_cs_es.pdf
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Programas Europeus

O objectivo deste apelo é abrir novas oportunidades de mercado para a fotovol-
taica integrada em veículos (VIPV) no transporte rodoviário, reduzir a utilização da 
rede eléctrica e aumentar a autonomia dos veículos eléctricos e alcançar a neutra-
lidade climática no transporte rodoviário.

Prazo: 
07/05/2024                                                                           

Orçamento: 
138.000.000 €

+ INFORMAÇÕES

Abastecimento Energético Sustentável, seguro e compe-
titivo (Horizon-cl5-2024-d3-02): Aplicações de Mobilidade 
Eléctrica Integrada
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BENEFICIÁRIOS 
Podem ser beneficiários entidades públicas e privadas estabelecidas num país 
elegível do programa. Consórcio necessário

Programa: 
Horizon Europe                  

Este apelo do Fundo de Inovação da UE visa apoiar projectos de tecnologia limpa 
que acelerem a substituição de combustíveis fósseis em indústrias difíceis de des-
carbonizar e a absorção de hidrogénio renovável no mercado da UE.

Prazo:
03/11/2022 
al 16/03/2023                                                                           

Orçamento: 
9.000.000 €

+ INFORMAÇÕES

Terceira convocatória do Fundo de Inovação para Projec-
tos de Grande Escala (INNOVFUND-2022-LSC) 04

BENEFICIÁRIOS 
Os beneficiários podem ser entidades públicas ou privadas estabelecidas num 
país elegível do programa. Consórcio necessário. 

Programa: 
Fundo de 
Inovação  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2024-d3-02-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/2022/call-fiche_innovfund-2022-lsc_en.pdf
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