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A EVAC – Equipamentos de Ventilação e Ar Condicionado S.A. foi constituída em 1984,
na localidade de Novelas, concelho de Penafiel, distrito do Porto. A empresa concentra
a sua atividade no setor AVAC, sistemas de aquecimento, ventilação, e ar condicionado,
desenvolvimento, fabricando e comercializando equipamentos de refrigeração e
ventilação não – domésticos. Em termos históricos, destaca-se o facto da entidade ao
longo dos anos ter investido no seu crescimento e na adaptação dos seus produtos às
necessidades da procura. No que diz respeito à atuação no mercado, a empresa
comercializa os seus produtos sobe marca própria “EVAC”. Ao nível dos setores de
atuação, a empresa já participou em construções ligadas a áreas como saúde, desporto,
turismo, comércio, ensino e cultura.
Em termos estratégicos e no âmbito do presente projeto de internacionalização, a EVAC
definiu, entre outros, os seguintes objetivos:

- Manter uma posição de liderança no mercado dos equipamentos de refrigeração e
ventilação, através duma aposta contínua na qualidade e inovação das soluções
apresentadas;
- Aumentar as exportações através da diversificação de mercado, bem como das
soluções comercializadas;
- Atuar numa ótica de parceria com todos os clientes;
- Reforçar o quadro de pessoal e garantir continuamente o alinhamento dos recursos
humanos com a estratégia da empresa.
Na sua generalidade, os objetivos foram concretizados com sucesso, tendo-se alcançado
uma taxa de execução de 77,54% do investimento aprovado. Registaram-se apenas
alguns desvios decorrentes da própria evolução da atividade da empresa e do mercado.
Assim, no âmbito do projeto, a EVAC criou 2 postos de trabalho altamente qualificados
e registou, em 2020, um volume de negócios superior a €5,5 milhões, com vendas para
os mercados de França, EUA, Marrocos, Islândia e Ilha da Reunião, registando uma taxa
de exportação de aproximadamente 16%.
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