
 
 

Designação do projeto  

 

Na vanguarda da Indústria i4.0 

Código do projeto  

 

POCI-03-3560-FSE-178498 

Objetivo principal  

 

Promoção da sustentabilidade e da qualidade do 

emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores 

Região de intervenção  

 

Norte 

Entidade beneficiária Catraport Lda 

 

Data de aprovação       2021-07-20 

Data de início       2021-05-24 

Data de conclusão       2022-05-23 

Custo total elegível        41.798,58€ 

Apoio financeiro da União 

Europeia (FEDER) 

    25.079,15 € 

  

O presente projeto de formação visa preparar a empresa para o futuro e ajustar a 

qualificação dos colaboradores às diferentes propostas estratégias e de inovação ao 

nível do plano de investimentos e introdução de novas políticas 

de funcionamento que a empresa pretende implementar. 

Após a implementação deste projeto a empresa irá dedicar-se também à produção de 

suportes para assentos para a indústria automóvel, estando prevista a aquisição de um 

robô autónomo, especialmente destinado a esta vertente. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Designação do projeto  

 

Catraport | Na vanguarda da Indústria i4.0 

Códigos do projeto  

 

NORTE-02-0853-FEDER-072401 

Objetivo principal  

 

Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção  

 

Norte 

Entidades beneficiárias CATRAPORT, LDA 
 

Data de aprovação       18-02-2021 

Data de início       21-09-2020 

Data de conclusão       20-09-2022 

Custo total elegível total    1.431.690,00€ 

Apoio financeiro da União 

Europeia (FEDER) 

    363.610,09€ 

Empréstimo garantido     393.714,75€ 
 

O projeto de investimento objeto da presente candidatura visa aumentar a capacidade de produção da 

empresa. Para tal a CATRAPORT, prevê a realização de diversos investimentos que permitirão, aumentar a 

capacidade instalada da unidade de produção através do alargamento da atividade à produção de 

suportes metálicos para assentos destinados à indústria automóvel e de velocípedes (estando prevista a 

aquisição de um robô autónomo, especialmente destinado a esta vertente), e da introdução de diversos 

investimentos que permitirão aumentar a capacidade, eficiência e velocidade de resposta, bem como 

eliminar diversos pontos de asfixia produtiva atualmente existentes. 

Indicador de resultado: 

• Valor Acrescentado Bruto – VAB - 3.723.823,22€ 

• Criação de Emprego Qualificado – CEQ - 22 

• Volume de Negócios - VN - 13.386.754,39€ 

 

 

Invest. elegível: 
0,00€ 

0% 



 
 
 

Designação do projeto | Criação de Unidade Produtiva de Componentes 

Metálicos 

Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-017601 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Norte – Bragança 

Entidade beneficiária | Catraport, LDA 

 

 

Data de aprovação | 07-09-2016 

Data de início | 01-04-2016  

Data de conclusão | 25-03-2019 

Custo total elegível | 6 206 022,90€ 

Apoio financeiro da União Europeia | 2 792 710,31€ 

 

 

 

A CATRAPORT é uma empresa que se dedicará ao fabrico de 

componentes para várias indústrias, com enfoque na automóvel, com 

recurso a processos de estampagem com prensagem de aço. 

 

Resultados a alcançar: 

- Valor Acrescentado Bruto – VAB – 3.549.368,55€; 

- Criação de Emprego Qualificado - CEQ – 11 postos de trabalho; 

- Volume de Negócios - VN – 14.551.256,49€. 
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