
 

 

Código do Projeto |POCI-02-0752-FEDER-013360 

Designação do projeto | Internacionalização da SuperSoles 

Apoio no âmbito de Sistema de Incentivos à Internacionalização das PME 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Norte 

Entidade Beneficiária | JP SUPER SOLES, LDA 

 

Data de aprovação | 2016-01-26 

Data de início | 2015-09-21 

Data de conclusão | 2017-09-20 

Custo total elegível | 358.632,50€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 161.384,63€ 

 

 

 

Síntese do Projeto, objetivos, atividades e resultados 

esperados/atingidos | Com a implementação da 

estratégia de investimentos prevista no presente 

projeto, o principal objetivo da empresa é afirmar-se 

no mercado internacional, no qual tem uma 

experiência incipiente, efetuando ações inovadoras 

de prospeção comercial, suportadas por atividades 

de marketing também elas inovadoras no contexto 

histórico da sua atividade. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Projeto nº: 042347 

Designação do projeto: SI INTERNACIONALIZAÇÃO JP 2018/2020 

Investimento elegível: 247.650,00€ 

Incentivo aprovado: 111.442,50€ 

Data início: 01-03-2019 

Data fim: 28-02-2022 

Tipologias de Investimento Elegível:  

• Desenvolvimento e promoção internacional de marcas (Ações de promoção) 

• Prospeção e presença em mercados internacionais (Prospeção e captação de 

novos clientes) 

• Presença na web, através da economia Digital 

• Marketing internacional 

• Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas 

relações Externas 

Período de execução: 2018/2020 

Objetivos do Projeto: A JP Super Soles vai continuar a apostar na inovação tecnológica 

dos processos e dos produtos, na qualificação organizacional e da estrutura de RH, e 

simultaneamente na Internacionalização, com a aposta no modelo de negócio marca 

própria e de novas formas de comercialização, caminhando para a progressão da 

cadeia de valor para segmentos de maior valor acrescentado. 

 



 

Designação do Projeto: COVID - JP 

Código do Projeto: POCI-02-08B9-FEDER-048164 

Objetivos principais:  No âmbito do combate do surto COVID-19, a JP Super 
Soles visa dar resposta ao aumento das necessidades 
de equipamento hospitalar de proteção individual e de 
calçado, em particular viseiras, sapatos, botas e clogs, 
destinado ao uso pelos profissionais de saúde 
(médicos, enfermeiros, farmacêuticos, etc.). 

Região de Intervenção: NORTE 

Entidade Beneficiária: JP SUPER SOLES, LDA 

Data de Aprovação: 28 de maio de 2020 

Data de Início do Projeto: 30 de abril de 2020 

Data de Conclusão do Projeto: 29 de outubro de 2020 

Custo total elegível: EUR 507.500,00 

Apoio financeiro da União 
Europeia: 

 FEDER   

 
EUR 406.000,00 

Descrição do Projeto: Face aos efeitos da pandemia e a necessidade 

emergente de rapidamente responder às necessidades 

do mercado, a empresa visa a produção integral de 

sapatos, botas, socas e viseiras, sendo necessária a 

aquisição de equipamentos que permitam garantir 

internamente os processos de fabrico inerentes ao seu 

desenvolvimento. 

Os produtos carecem da autorização por parte das 

entidades competentes, sendo que o mesmo será 

solicitado, após a compra dos equipamentos e 

consequente fabrico das primeiras peças (protótipos). 

 


