Projeto Nº 42021
Apoio no âmbito do Sistema de Incen�vos
Designação do Projeto: Digitalizar para mais exportar
Inves�mento elegível total: 511.585,00 €
Apoio Financeiro da EU: 230.213,25 €
Apoio ﬁnanceiro público nacional

ONDE? PORTUGAL

O QUÊ? Reforçar
compe��vidade das PME`S

Síntese do Projeto
Não obstante a sua forte presença internacional, a Duvalli pretende com o presente
projeto, reforçar a sua posição nos países para os quais já exporta e, ainda,
diversiﬁcar o número de mercados-alvo, por forma a alavancar o seu potencial
exportador e, ao fortalecer as suas competências comerciais e de marke�ng, deter
um maior controlo da cadeia de valor a jusante.
Obje�vos:
(i)
Aumentar o volume de negócios global
(ii) Incrementar a intensidade de exportações
(iii) Aumentar o número de mercados internacionais
(iv) Criar novos postos de trabalho, incluindo emprego qualiﬁcado,
A�vidades:
(i)
Ações de prospeção e captação de novos clientes,
(ii) Par�cipação em feiras internacionais rela�vas à sua indústria,
(iii) Reforço da sua equipa comercial e de marke�ng,
(iv) Implementação de novas técnicas de marke�ng online, visando a inserção no
e-commerce,
(v) Registo internacional da sua marca,
(vi) Elaboração de estudos de mercado
(vii) Contratação de serviços de especializados de mercado.

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 e Atividades:
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.
Resultados Atingidos:
●
Reforço da capacidade exportadora = estando previsto uma intensidade de exportações
de 74% esta, no ano cruzeiro, ascendeu a 86,47%;
●
Criação de Emprego = foi estabelecido que seriam criados 3 novos postos de trabalho,
contudo a criação líquida de emprego efetiva foi de 19;
●
Criação de Emprego Qualificado (EAQ) = foi estabelecido que no pós-projeto, o
emprego qualificado ascenderia a 13 (criação de 2 EAQ), no entanto no pós projeto, o número
de colaboradores qualificados foi de 20 (criação de 9 EAQ);

