
 
 
 

 

 

 
 

Projeto SI Inovação Produtiva 

 

Designação: CUTTING STAR 4.0 

Código: CENTRO-02-0853-FEDER-048956 

Objetivo Principal:  Reforçar a competitividade das PME 

Região de Intervenção: CENTRO 

Entidade Beneficiária: NICUL-NOVA INDÚSTRIA DE CUTELARIAS LDA 

 

Data de Aprovação do Projeto: 07-01-2021 

Data de Início do Projeto: 24-11-2020 

Data de Conclusão do Projeto: 23-11-2022 

Investimento Total Elegível: EUR 739.080,00 

Apoio Financeiro da União Europeia: EUR 203.247,00 

Empréstimo Garantido: EUR 203.247,00 

 

Descrição do Projeto: 

O projeto Cutting Star 4.0 visa impulsionar a inserção da Nicul na indústria 4.0, através da inclusão de tecnologias de 

ponta permitindo-lhe ampliar a sua oferta e, em simultâneo, a sua expansão no mercado internacional. Apresenta como 

objetivos os seguintes: 

1. Atingir um crescimento sustentado do seu volume de negócios na ordem dos 42% até ao ano pós-projeto, sendo 

mais de 65% direcionado aos mercados externos; 

2. Diversificação dos mercados externos com vista a uma notoriedade internacional de relevo e diminuição do risco de 

negócio; 

3. Reforço da equipa, contratando técnicos qualificados, tanto a nível de marketing como a nível da conceção de 

produto e da área produtiva e respetiva formação; 

4. Ser uma empresa de referência no seu setor, tendo como estratégia de inovação a ampliação da oferta dos seus 

serviços e do controlo sobre todo o seu processo produtivo; 

5. Apostar na digitalização e automatização de processos para uma utilização mais inteligente dos recursos humanos 

e de maior velocidade nas operações. 

 

  



 
 
 

 

 

 
 

Projeto SI Internacionalização 

 

Designação: CUTTING STARS WORLDWIDE 

Código: CENTRO-02-0752-FEDER-071033 

Objetivo Principal:  Reforçar a competitividade das PME 

Região de Intervenção: Centro 

Entidade Beneficiária: NICUL-NOVA INDÚSTRIA DE CUTELARIAS LDA 

 

Data de Aprovação do Projeto: 07-01-2021 

Data de Início do Projeto: 01-07-2021 

Data de Conclusão do Projeto: 30-06-2023 

Custo Total Elegível: EUR 365.070,00 

Apoio Financeiro da União Europeia: EUR 164.281,50 

 

Descrição do Projeto: 

A Nicul, face ao projeto anterior bem-sucedido, pretende agora ampliar o seu espectro internacional desafiando-se a 

abordar mercados tipicamente desconhecidos e de difícil acesso através de uma estratégia de contacto presencial bem 

como de e-commerce levando Portugal aos quatro cantos do mundo. Os objetivos do projeto são os seguintes:  

1. Atingir um crescimento sustentado do seu volume de negócios na ordem dos 56% até ao ano pós-projeto, sendo 

mais de 65% direcionado aos mercados externos; 

2. Diversificação dos mercados externos com vista a uma notoriedade internacional de relevo e diminuição do risco de 

negócio; 

3. Reforço das competências comerciais e digitais da equipa, através de novas contratações, nomeadamente de 

quadros altamente qualificados; 

4. Ser uma empresa de referência no seu setor, tendo como estratégia de inovação a ampliação da oferta dos seus 

serviços e entrada em novos mercados externos; 

5. Apostar na digitalização e automatização de processos para uma utilização mais inteligente dos recursos humanos 

e de maior velocidade nas operações. 




