Designação do projeto: Emprego altamente qualificado nas empresas - Contratação de Recursos Humanos
Altamente Qualificados (PME ou CoLAB)
Código do projeto: NORTE-06-3559-FSE-000058
Objetivo principal: Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral.
Região de intervenção: Norte
Entidade Beneficiária: NU BOYANA PORTUGAL, LDA

Data de aprovação: 21-10-2019
Data de início: 01-07-2019
Data de conclusão: 30-06-2022
Custo total elegível: € 796.930,22
Apoio financeiro da União Europeia: FSE – € 398.465,11
Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados:
O objetivo da NU BOYANA PORTUGAL, LDA com o presente projeto é a contratação de nove novos recursos
altamente qualificados que refletem a prossecução de uma estratégia de inovação e crescimento da NU BOYANA
PT.
Neste sentido, o projeto tem previstos os seguintes investimentos:
1. Apoios à contratação: € 796.930,22;
O presente projeto visa assim que as aquisições de novas competências técnicas se tornem um centro de I&D, no
seio do Grupo NU BOYANA; o aumento da sua notoriedade, pela abordagem a novos clientes e mercados; fomentar
parceiros com centros de I&D e de tecnologia.

Designação do projeto: Qualificação da NU BOYANA PT
Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-041318
Objetivo principal: OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção: Norte
Entidade Beneficiária: NU BOYANA PORTUGAL, LDA

Data de aprovação: 18-04-2019
Data de início: 01-11-2018
Data de conclusão: 31-10-2020
Custo total elegível: € 178.009,60
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – € 80.104,32 €
Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados:
O objetivo da NU BOYANA PORTUGAL, LDA com o presente projeto é qualificar a empresa para o desenvolvimento
de uma nova área de negócio ligada à animação 3D, (tornando-se a única empresa do grupo NU BOYANA Film
Studios, com valências nessa área), prevendo, a entrada em mercados relevantes da indústria cinematográfica,
nomeadamente, Espanha, Reino Unido e França.
Neste sentido, o projeto tem previstos os seguintes investimentos:
1. Inovação organizacional e gestão: € 95.044,15;
2. Criação de marcas e design: € 73.955,45
3. Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC): € 9.010,00
O presente projeto visa assim o desenvolvimento de um novo serviço, concretamente a implementação de uma
nova área e negócio, ligada à animação 3D.

Designação do projeto: The Protége
Código do projeto: POCI-07-62G7-FEDER-174794
Objetivo principal: OT 3 – Reforçar a Competitividade das PME
Região de intervenção: Braga, Norte
Entidade Beneficiária: NU BOYANA PORTUGAL, LDA

Data de aprovação: 18-05-2021
Data de início: 01-01-2021
Data de conclusão: 31-07-2021
Custo total elegível: € 220.023,05
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – € 75.000
Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados:
A NU BOYANA PORTUGAL, LDA é um estúdio de pós-produção associado ao grupo Nu Boyana Films, com uma
expansão de 3 a 30 pessoas em 3 anos, que realiza projetos VFX de A a Z no território português. Fazemos desde
modelo até edição, com uma aposta clara no trabalho de alta qualidade. Criamos efeitos visuais e resolvemos
problemas complexos de pós-produção para responder de forma eficiente às exigências de produções de orçamento
elevado e destruição mundial.
Neste sentido, o projeto tem previstos os seguintes investimentos:
1. Custos com pessoal da equipa: € 174.222,53
2. Custos com pessoal extra da equipa: € 17.600,00
3. Aquisição e/ou aluguer de material técnico: € 27.700,52
4. Intervenção de contabilistas certificados: € 500,00

O resultado desde projeto foi o filme “The Protége” que estreou nos nossos cinemas no dia 26 de agosto de 2021.

