
 

 

 

Projeto | N.º 041361 

Código da Operação |POCI-02-0853-FEDER-041361 

Designação do Projeto | EVAC +Qualificada 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Penafiel - Norte 

Investimento Elegível | 143.640,00 € 

Apoio Financeiro da União Europeia | 64.638,00 € FEDER  

 

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, 

desenvolvendo, 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 EVAC já participou em construções ligadas a áreas 

como saúde, desporto, turismo, comércio, ensino e cultura.  

Com este projeto, apresentado sob a designação «EVAC+Qualificada», a empresa 

pretende investir em domínios imateriais de competitividade, nomeadamente pela 

implementação de um Balanced Scorecard; pela aquisição de softwares e hardware que 

permitam, através da aposta na utilização das TIC, a adequação dos processos de 

negócio da empresa às tendências da atual revolução industrial, contribuindo para a 



concretização de processos desmaterializados com clientes e fornecedores; pela 

aquisição de software de design de produto, de forma a reforçar a capacidade de 

desenvolvimento de produtos, pela via da melhoria do design e do rigor da produção de 

acordo com as exigências crescentes dos clientes; pela aposta em ferramentas de 

marketing digital e pela transição da certificação do sistema de gestão da qualidade da 

norma IS0 9001:2008 para a norma ISO 9001:2015. 

Está ainda prevista a contratação técnicos altamente qualificados para apoiaram a 

implementação deste projeto. 


