Designação do projeto | Intensificação e alargamento da presença da NVA
nos mercados externos e reforço da sua capacidade exportadora
Código do projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-032713
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção |NUTS II Centro
Entidade beneficiária |NVA TECHNOLOGY, LDA,
Data da aprovação |2018-03-14
Data de início |2017-06-02
Data de conclusão |2019-06-01
Custo total elegível | 174.675,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 78.603,75 €

Objetivos, atividades e resultados esperados
Este projeto visa dotar a NVA Technology, Lda de novas ferramentas e metodologias que
permitam à Empresa consolidar e alargar as suas atividades de internacionalização penetrando
com sucesso novos mercados externos e reforçando as qualificações internas da Empresa na área
da internacionalização.

Designação do projeto | Aumento da sua capacidade produtiva da NVA
Technology para desenvolvimento de sistemas de automação industrial
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-027998
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção |NUTS II Centro
Entidade beneficiária | NVA TECHNOLOGY, LDA
Data da aprovação |2018-03-19
Data de início |2017-05-20
Data de conclusão |2018-12-31
Custo total elegível | 287.456,97 €
Apoio financeiro da União Europeia | 143.728,49 €

Objetivos, atividades e resultados esperados
A NVA adotará novos equipamentos e tecnologias e aumentará a sua capacidade produtiva
para estar apta ao desenvolvimento de sistemas de automação industrial e adotará
tecnologias de ponta para desenvolver soluções inovadores na área da automação industrial
de maior valor acrescentado.

Designação do projeto | NVA 3ª Geração
Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-044974
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção |NUTS II Centro
Entidade beneficiária | NVA TECHNOLOGY, LDA
Data da aprovação |2019-07-19
Data de início |2019-03-18
Data de conclusão |2021-03-17
Custo total elegível | 200.317,50 €
Apoio financeiro da União Europeia | 75.982,50 €

Objetivos, atividades e resultados esperados
O presente projeto tem previsto um conjunto de investimentos que visam dotar a NVA com
maior capacidade produtiva e novas tecnologias, que por sua vez permitirão à Empresa
desenvolver novas ferramentas, com novas matérias primas de qualidade superior e novos
detalhes ao nível da forma como o produto é apresentado ao cliente. Desta forma a NVA
estará apta a penetrar novos segmentos e apostar em novos mercados, mais exigentes e
mais recetivos a soluções inovadoras. Com os investimentos previstos a NVA além de
aumentar a sua capacidade de resposta e estar tecnologicamente mais bem apetrechada,
irá dar um forte incremento à oferta nacional na área das ferramentas, cunhos e cortantes,
pretendendo aumentar o posicionamento em relação à concorrência neste setor de
atuação.

