
Designação do projeto |  Capacita+ 
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-000701

vo principal| Reforçar a compe ade das PME
Região de intervenção | Norte

dade b ária | JPM – Automação e Equipamentos Industriais, S.A.

Data de aprovação |  07-08-2015
Data de início |  01-05-2015
Data de conclusão |  31-10-2017
Custo total elegível | 1.675.208,44 EUR
Apoio nanceiro da União Europeia | FEDER – 837.604,22EUR

O projeto Capacita+ consiste no reforço da capacitação tecnológica, 
organizacional e de marke ng da JPM visando o desenvolvimento e 
aumento de produção de soluções inovadoras/diferenciadoras com um 
maior valor acrescentado e compe vas no mercado global.
Os resultados previstos são o aumento da produção, sobretudo ao nível 
das exportações, que crescerão de 3,1 Milhões de Euros em 2013 para 8,6
Milhões de Euros em 2019, através da expansão de instalações e de 
alterações fundamentais ao nível do seu processo produ vo.

Barra de cofinanciamento (confirme o 
programa e o fundo da União Europeia 
que cofinancia o projeto para selecionar 
a barra de cofinanciamento correta)

Identificação do projeto

Designação do projeto |  Exporta +
Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-021361
Objetivo principal| Capacitação das PME ao nível da promoção para os 
mercados externos
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | JPM – Automação e Equipamentos Industriais, S.A.

Notificação de aprovação

Data de aprovação |  21-02-2017
Data de início |  01-01-2017
Data de conclusão |  31-12-2019
Custo total elegível | 405.018,26EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 169.274,25EUR

FSE – 17.311,97 EUR

Descrição do projeto, com eventual 
monitorização do nível de execução

O projeto Exporta+ consiste no Reforço da capacitação empresarial da 
JPM para a internacionalização com o objetivo de aumentar as 
exportações pela captação de novos clientes e a entrada em novos 
mercados internacionais.
Os resultados previstos são o aumento do peso das exportações no 
volume de negócios para 62,27%.

Fotos, vídeos e outros suportes 
audiovisuais


