
Designação do projeto: INOVAR PARA CRESCER

Código do projeto: POCI-02-0853-FEDER-000531

Região de intervenção: Norte 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Entidade Beneficiária: DUVALLI, S.A.

Data de aprovação: 2015-09-30

Data de início: 2015-11-01

Data de conclusão: 2018-04-01

Custo total elegível: 4.127.518,10 Euros

Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER 2.889.262,67 Euros

Objetivos:

Com a realização do projeto «Inovar para crescer», a DUVALLI, pretende incrementar a 
capacidade física instalada no seu estabelecimento, através do aumento do seu parque de 
máquinas, diversificar a sua produção através das aplicação de uma patente de um produto 
anti-microbiano que será incorporado nos tecidos ou malha de revestimento dos colchões, 
criando assim novos tipo de acabamentos e de realizar investimentos inovadores ao nível 
do processo, pelo que só com uma nova instalação fabril poderá passar a deter condições 
adequadas ao atual enquadramento de investimento.



Designação do projeto: EXPORTAR PARA CONSOLIDAR

Código do projeto: NORTE-02-0752-FEDER-001918

Região de intervenção: Norte 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME

Entidade Beneficiária: DUVALLI, S.A.

Data de aprovação: 2015-09-07

Data de início: 2015-10-01

Data de conclusão: 2017-09-30

Custo total elegível: 402.921,65 Euros

Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER 181.314,74 Euros

Objetivos:

A execução do investimento aprovado no âmbito deste projeto, permitiu à Duvalli realizar 
um conjunto de ações tendo em vista reforçar a sua capacitação para a internacionalização, 
nomeadamente: Participação em feiras, Otimização da presença na Web, Ações de prospeção, 
Ações de promoção e Reforço da área comercial.



Designação do projeto: QUALIFICAR PARA CONSOLIDAR

Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-002234

Região de intervenção: Norte 

Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME 

Entidade Beneficiária: DUVALLI, S.A.

Data de aprovação: 2015-09-07

Data de início: 2015-10-01

Data de conclusão: 2017-09-30

Custo total elegível: 414.709,25 Euros

Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER 186.619,16 Euros

Objetivos:

Tornar a Duvalli uma referência, a nível mundial, no fabrico de soluções globais em tecidos e 
malhas para a indústria de descanso, distinguindo-se pelo design próprio e pela qualidade, 
permitindo reforçar a quota de mercado nos países onde está presente, entrar em novos 
mercados e reforçar as suas competências na área da internacionalização, marketing e 
organizacional.


