
 

Designação do projeto: OCTHOPUS .: Otimização Conjunta de Transmissão Hertziana e Óptica Privilegiando o 

Utilizador e Seu Ambiente 

Código do projeto: POCI-01-0247-FEDER-038283 

Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: CELFINET - CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES, S.A. 

Data de aprovação: 17-08-2018    

Data de início: 01-10-2018  

Data de conclusão: 31-03-2021 

Custo total elegível: 1.238.800,51 Euros (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos euros e cinquenta e 
um cêntimos) 
 
Apoio Financeiro da União Europeia: 

▪ FEDER - 683.472,70 Euros (seiscentos e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e dois euros e setenta 
cêntimos) 
 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

• Manter o crescimento da empresa com o objetivo de atingir o estatuto de não PME em 2021 
(i.e.> 250 colaboradores e > 50M€ de receita), com investimento crescente em processos, 
sistemas e recursos de forma a conseguir um crescimento consistente e harmonioso; 
 

• Reforçar a vocação internacional da CELFINET, esperando-se que em 2021, ano pós-projeto, as 
vendas internacionais representam pelo menos 86% do total da empresa numa ótica 
consolidada; 

 

• Manter uma aposta contínua em Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT) que 
corresponda consistentemente a um mínimo de 6% da receita, com especial enfoque nas áreas 
de análise avançada (analytics), machine learning, inteligência artificial, otimização de sistemas, 
consumo energético e 5ª Geração (5G); 

 

• Estabelecer parcerias com prestadores de serviços de Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) e com influenciadores de compra, em particular em mercados internacionais. Reforço das 
parcerias com entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN); 

 
• Capitalizar os resultados do esforço de I&DT da empresa de modo a lançar novos produtos no 

mercado; 
 

• Lançar oportunamente novos produtos resultantes do esforço de I&DT da empresa: em 2018 o 
MESMOQoE (Projeto P2020 iniciado em 2017), e em 2020 o OCTHOPUS, o que se espera vir a 
representar 1% do volume de negócios da empresa nesse ano. 

 

• % de sucesso em termos dos resultados técnico-científicos previstos no projecto: Média-Alta 
(60% a 80%). 

 
 


