
 

Designação do projeto | “Otimização dos processos produtivos com aumento da capacidade” 

Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-017649 

Objetivo principal | Criação e alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de 

produtos e serviços 

Região de intervenção | Norte - Braga 

Entidade beneficiária | JOSSOIS II - Indústria & Comércio de Guarda-Sóis, Lda. 

 

Data de aprovação | 02-11-2016 

Data de início | 16-03-2016 

Data de conclusão | 30-03-2017 

Custo total elegível | 279.215,00€  

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 195.450,50€ 

 

A JOSSOIS com sede em Atães, Vila Verde (Braga), foi constituída em abril de 2006 e tem como 

objeto social a fabricação de guarda-sóis e chapéus de chuva.  

O projeto assenta substancialmente em investimentos de natureza inovadora, destinados à melhoria 

significativa do processo industrial pela introdução de um novo sistema de estendimento e corte de 

tecidos, que visa reduzir custos de produção e melhorar a qualidade dos produtos. Aliado a este 

caráter inovador, o projeto integra a criação de um novo quadro técnico direcionado para a otimização 

do sistema organizacional, promovendo a eficiência do processo.    

Com a concretização do investimento, espera-se um aumento da capacidade produtiva da ordem dos 

23% e das exportações em mais de 10%, acompanhados da criação de 5 postos de trabalho 

qualificados; fatores que se refletem na obtenção de um Valor Acrescido Bruto de 471.000,00€ e um 

volume de negócios da ordem dos 1.555.000,00€.  

 



 

 

Designação do projeto | “Otimização dos processos produtivos com aumento da capacidade” 
 

Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-181283 
 

Objetivo principal | Modernização tecnológica com aumento da capacidade 

Região de intervenção | Norte - Braga 
 

Entidade beneficiária | JOSSOIS- Indústria & Comércio de Guarda-Sóis, Lda. 

 

Data de aprovação | 13-07-2022 

Data de início | 01-10-2021 

Data de conclusão | 30-06-2023 

Custo total elegível | 117.471,60€ 
 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 50.344,97€ 

 
A JOSSOIS com sede em Atães, Vila Verde (Braga), foi constituída em abril de 2006 e tem como objeto 

social a fabricação de guarda-sóis e chapéus-de-chuva. 

Trata-se de um aumento da capacidade, sustentada pelo aumento da procura de produtos/guarda-sóis 

com maiores especificações técnicas no que respeita à qualidade estética da impressão, que permite 

a personalização, a funcionalidade do produto em termos de durabilidade, e compreende uma 

estratégia de desenvolvimento tecnológico relativamente às fases de impressão, corte e confeção, 

traduzido na aquisição de 1 impressora digital UVgel, 1 máquina de corte automático localizado e 1 

máquina de costura para costuras complexas, e outros equipamentos complementares para a secção 

de montagem da componente metálica dos guarda-sóis. 

Com a concretização do investimento, espera-se um aumento da capacidade produtiva e do volume de 

exportações, acompanhados da criação de 1 postos de trabalho qualificados; fatores que se refletem 

na obtenção de um Valor Acrescido Bruto de 751.851,00€ e um volume de negócios da ordem dos 

2.045.950,00€. 


