Designação do projeto |Grow Up- PT2020
Código do projeto |PROJETO Nº POCI-02-0752-FEDER-033388 (Sistema de Incentivos à Internacionalização das PME)
Objetivo principal| REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | CATARI INDÚSTRIA S.A.
Data de aprovação | 2018-02-27
Data de início | 2017-08-01
Data de conclusão | 2019-07-31
Custo total elegível | 515.963,02 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 232.183,36 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | NÃO APLICÁVEL
Objetivos, atividades e
resultados esperados/atingidos
Os principais objetivos estratégicos são:
• Obter um crescimento do volume de negócios de 36%, até 2020;
• Alcançar um volume de negócios superior o atual;
• Atingir uma intensidade de exportações superior à atual.
• Seguir uma política de promoção a nível internacional.
• Melhorar a capacidade de resposta e a capacidade produtiva através do reforço da equipa produtiva
e técnica de desenvolvimento de produtos e através da aposta na inovação tecnológica decorrente
da aquisição de equipamentos tecnologicamente mais avançados, mais eficientes, com maior
cadência e com menor necessidade de operações humanas/ manuais.
Dada a estratégia de internacionalização prevista e os objetivos estratégicos mencionados, a Catari irá
desenvolver ações direcionadas para os mercados externos, que se enquadram nas seguintes tipologias
de operação:
• Novas práticas comerciais ou nas relações externas
• Contratação de técnicos qualificados, para a área Comercial/ Marketing;
• Prospeção e presença em mercados internacionais;
• Conhecimento de mercados externos;
• Marketing Internacional:;
• Presença na web, através da economia digital;
• Desenvolvimento e promoção internacional de marcas
Com o presente projeto de internacionalização, o promotor pretende obter um incremento no Volume
de Negócios Internacional superior a 50%.

Designação do projeto |Grow Up- PT2020
Código do projeto |PROJETO Nº POCI-02-0853-FEDER-034080 (Sistema de Incentivos à Qualificação PME)
Objetivo principal| REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | CATARI INDÚSTRIA S.A.

Data de aprovação | 2018-03-20
Data de início | 2017-07-03
Data de conclusão | 2019-07-02
Custo total elegível | 271.048,86 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 121.971,99 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | NÃO APLICÁVEL

Objetivos, atividades e
resultados esperados/atingidos
Os principais objetivos estratégicos são:
• Obter um crescimento do volume de negócios de 36%, até 2020;
• Alcançar um volume de negócios superior o atual;
• Atingir uma intensidade de exportações superior à atual.
• Seguir uma política de promoção a nível internacional.
• Melhorar a capacidade de resposta e a capacidade produtiva através do reforço da equipa produtiva
e técnica de desenvolvimento de produtos e através da aposta na inovação tecnológica decorrente
da aquisição de equipamentos tecnologicamente mais avançados, mais eficientes, com maior
cadência e com menor necessidade de operações humanas/ manuais.
O plano de investimento abrange diversas ações nos domínios imateriais da competitividade, assentes
no reforço das capacidades estratégicas e de gestão competitiva (consultoria, benchmarking,
certificações qualidade) e na utilização das TICs que contribuem para a progressão da qualificação da
CATARI ao nível da competitividade, flexibilidade e capacidade de resposta ao mercado global,
elevando-a para um patamar superior de excelência do negócio. O apetrechamento em TICs e o reforço
da equipa de desenvolvimento de projeto com contratação de técnicos altamente qualificados
permitirão o desenvolvimento de competências específicas de desenvolvimento/conceção de novas
soluções, um reforço das capacidades de gestão e de desenvolvimento de produtos e a progressão do
modelo de negócio ao nível da economia digital e da desmaterialização dos processos.
O projeto consubstancia uma forte aposta na qualidade e respetivas certificações, nas capacidades de
desenvolvimento de projetos e no BI alinhada com os objetivos da Indústria 4.0 que promoverá o
desempenho, a capacidade de resposta ao mercado global e o valor do negócio.
Este assentará numa estratégia de diferenciação global através do aumento da oferta dirigida a
mercados externos atuais e conquista de novos mercados de elevado potencial e o desenvolvimento de
novas soluções.
O presente projeto faz parte de uma estratégia conjunta, que inclui outras 2 candidaturas: de Inovação
Produtiva (formalizada em 12/06/2017 no âmbito do Aviso 07/SI/2017) e de Internacionalização
(formalizada em 29/06/2017 no âmbito do Aviso 11/SI/2017), pelo que para além dos investimentos no
âmbito da Qualificação a CATARI prevê diversas ações nos domínios materiais e imateriais da
competitividade conforme especificados nas fichas de projeto correspondentes.
O modelo de internacionalização apresenta âmbito concorrencial alargado, assenta no tipo de
vantagem-diferenciação e passa pela exportação direta

Designação do projeto |Grow Up- PT2020
Código do projeto |PROJETO Nº POCI-02-0853-FEDER-032858 (Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva)
Objetivo principal| REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | CATARI INDÚSTRIA S.A.

Data de aprovação | 2018-02-15
Data de início | 2017-06-12
Data de conclusão | 2019-06-11
Custo total elegível | 1.166.332,50 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 466.533,00 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | NÃO APLICÁVEL

Objetivos, atividades e
resultados esperados/atingidos
Os principais objetivos estratégicos são:
• Obter um crescimento do volume de negócios de 36%, até 2020;
• Alcançar um volume de negócios superior o atual;
• Atingir uma intensidade de exportações superior à atual.
• Seguir uma política de promoção a nível internacional.
• Melhorar a capacidade de resposta e a capacidade produtiva através do reforço da equipa produtiva
e técnica de desenvolvimento de produtos e através da aposta na inovação tecnológica decorrente
da aquisição de equipamentos tecnologicamente mais avançados, mais eficientes, com maior
cadência e com menor necessidade de operações humanas/ manuais.

O presente projeto de investimento, denominado «Grow Up- PT2020», a implementar na unidade
industrial da empresa sita em Vale de Cambra, visa a aquisição de tecnologia com vista a uma
transformação produtiva. O projeto tem ainda como objetivo alargar a gama de produtos.
A internalização de operações e da produção de componentes promoverão maior resistência,
durabilidade e qualidade aos mesmos.
O projeto tem enquadramento na tipologia «Aumento da capacidade de um estabelecimento já
existente».
O presente projeto faz parte de uma estratégia conjunta, que inclui outras 2 candidaturas: de
Qualificação (formalizada em 01/07/2017 no âmbito do Aviso 12/SI/2017) e de Internacionalização
(formalizada em 29/06/2017 no âmbito do Aviso 11/SI/2017), pelo que para além dos investimentos no
âmbito da Inovação Produtiva a CATARI prevê diversas ações nos domínios imateriais da
competitividade conforme especificados nas fichas de projeto correspondentes. Este assentará numa
estratégia de diferenciação global através do aumento da oferta dirigida a mercados externos atuais e
conquista de novos mercados de elevado potencial e o desenvolvimento de novas soluções.
O modelo de internacionalização apresenta âmbito concorrencial alargado, assenta no tipo de
vantagem-diferenciação e passa pela exportação direta

