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Porto, 16 de Janeiro de 2017 

 

 

Inter-Risco apoia expansão da Catari 
 

No passado dia 29 de Dezembro de 2016, a Inter-Risco concretizou a entrada do Fundo Inter-
Risco II CI no capital da Catari SGPS, SA, através da aquisição de uma participação de cerca de 
40% e um aporte de capital para expansão do Grupo Catari. 
 
A Catari é um dos principais players nacionais do sector de produção, comercialização e 
aluguer de andaimes. Com um volume de negócios consolidado de cerca de 12 milhões de 
euros e mais de 100 colaboradores, o grupo baseado em Vale de Cambra exporta mais de 
80% da sua produção. 
 
A parceria estabelecida entre a Catari e a Inter-Risco visa contribuir para o desenvolvimento 
do atual plano estratégico da empresa, reforçando o crescimento do negócio e 
reconhecimento da marca Catari a nível internacional, não só enquanto produtora de 
equipamentos de andaime mas também enquanto prestadora de serviços conexos de maior 
valor acrescentado, e investindo em ferramentas de produção e de gestão. 
 
Sobre a Catari: 
 
A Catari é um grupo de cariz familiar, fundado em 1979 por Carlos Augusto Tavares Nery, que 
atua na indústria de equipamentos metálicos, desenvolvendo e produzindo produtos e 
serviços de Apoio e Segurança, sobretudo andaimes, para os sectores da Construção, 
Indústria e Eventos. 
 
A atividade da Catari no negócio dos equipamentos de andaime começou no final dos anos 
80, quando as normas europeias começaram a exigir novos standards de qualidade e 
segurança. Nessa altura, o mercado Português apresentava uma grande escassez neste tipo 
de oferta, o que representou uma oportunidade para a Catari entrar neste sector. Destacou-
se então pelo desenvolvimento interno de produtos próprios, na linha de orientação dos 
líderes mundiais, tais como andaimes de fachada de qualidade superior, andaimes 
multidirecionais, entre outros produtos de apoio e segurança e soluções à medida, de acordo 
com as especificidades dos clientes. 
 
Actualmente liderada pela segunda geração da família – Paulo Nery, CEO, filho do fundador – 
a Catari é inquestionavelmente um dos principais players nacionais no sector, empregando 
mais de 100 colaboradores numa unidade industrial recentemente edificada e equipada em 
Vale de Cambra, com 23.000m2. A empresa é também reconhecida internacionalmente, 
exportando mais de 80% da sua produção para países como Turquia, França, Espanha entre 
outros países da Europa, América Latina, Norte de África e Médio Oriente. 
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Sobre a Inter-Risco: 
 
A Inter-Risco é um operador de referência no mercado de capital de risco em Portugal, 
dispondo de mais de 130 milhões de euros de fundos sob gestão. Orientada para a realização 
de investimentos de consolidação e expansão sectorial em PMEs nacionais, a Inter-Risco 
conta atualmente com investimentos em 11 sectores de atividade e um universo de cerca de 
2.000 colaboradores, tendo um histórico de investimento em mais de 100 empresas. 

 

 
 
Quaisquer contactos ou esclarecimentos relativos ao presente press release deverão ser 
endereçados para: 
 
Isabel Coelho       Isabel Martins          
isabel.coelho@inter-risco.pt    isabel.martins@inter-risco.pt 
Tel: 220126700      Tel: 220126700 
Fax: 220126718      Fax: 220126718 
 


