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Objetivos/atividades e Resultados Esperados 
 

A empresa pretende com o presente projeto alargar a sua ação a uma nova atividade com a 

comercialização de sapatilhas com a marca icónica portuguesa: SANJO, tendo adquirido os direitos 

da marca aos antigos  proprietários. O projeto contempla investimentos na vertente da economia 

digital e TIC, criação de marcas e design, certificação ISO 9001 e ao abrigo da NP 4552:2016, 

distribuição e logística, desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos e, 

contratação de dois quadros técnicos de nível 6. 

 

Os objetivos foram: 

OBJETIVOS: Pretende-se afirmar a sua posição concorrencial e de competitividade a prazo:  

- Atingir nos próximos 4 anos um patamar de vendas de 1 milhão de euros/ano. 

- Criar competências de design pela contratação de recursos humanos para se dedicarem 

exclusivamente à criação, conceção e desenvolvimento de coleções de forma a ir de encontro às 

exigências dos clientes e do setor. 

- Desenvolver canais de visibilidade internacional off-line e on-line, nomeadamente pelo 

desenvolvimento do site institucional, e criar competências no marketing digital e do web-marketing 

de forma a marcar presença em diversos mercados e criar maior proximidade ao consumidor final; 

- Criar de procedimentos de rigor na qualidade e certificar a empresa pelo sistema de gestão da 

qualidade para a norma NP EN ISO 9001:2015 e pelo sistema de conciliação entre a vida profissional, 

familiar e pessoal ao abrigo da NP 4552:2016.  

- Registar a marca SANJO nos EUA e proteger os direitos dos novos modelos K100 e K200. 

 



 

 
 

 


