
 

Designação do Projeto: JFV ajuda no combate ao surto pandémico 

do COVID-19 

Código do Projeto: NORTE-02-08B9-FEDER-048447 

Objetivo Principal: Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas 

Região de Intervenção: Norte 

Entidade Beneficiária: JFV TEXTEIS LDA 

Data de Aprovação: 29/05/2020 

Data de Início: 29/05/2020 

Data de Conclusão: 28/07/2020 

Custo total elegível: 476.232,00 Euros 

Apoio financeiro da União Europeia: 380.985,60 Euros - FEDER 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O objetivo principal do projeto tem o intuito de capacitar a JFV para a produção de 

grandes quantidades de bens essenciais ao combate ao COVID-19 a fim de suprimir 

as necessidades de mercado, mais precisamente, máscaras descartáveis, máscaras 

sociais, batas cirúrgicas, cógulas e cobre-sapatos.



 

 

Designação do Projeto: Adaptação da JFV no contexto do COVID-19 

Código do Projeto: POCI-02-08B9-FEDER-068940 

Objetivo Principal: Reforçar a Competitividade das PME 

Região de Intervenção: Norte 

Entidade Beneficiária: JFV TEXTEIS LDA 

 

Data de Aprovação: 30/06/2020 

Data de Início: 01/07/2020 

Data de Conclusão: 30/03/2021 

Custo total elegível: 30.605,00 Euros 

Apoio financeiro da União Europeia: 15.302,50 Euros - FEDER 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O presente projeto de investimento visa a adaptação da JFV às novas condições no contexto do 

COVID-19, a fim garantir o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das 

autoridades competentes. 



 

 

 

Designação do projeto: JFV 2020 

Código do projeto: NORTE-06-3560-FSE-018854 | NORTE-02-0853-FEDER-018854 

Objetivo principal: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a 
inovação; Reforçar a competitividade das PME; Investir na educação, na formação e 
na formação profissional. 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: J.F.V. Têxteis, Lda.  

Data de aprovação: 02-11-2016     

Data de início: 01-04-2016      
Data de conclusão: 31-03-2018 

Custo total elegível: 312.584,48 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia  

FEDER – 152.150,00 EUR 

FSE - 4.970,69 EUR 

Em termos de resultados alcançados, os investimentos produtivos em causa foram 
fundamentais para alavancar os objetivos estratégicos. De resto, todos os 
investimentos do projeto concorrem de forma direta para a prossecução da aposta 
nos mercados internacionais. 

Estes investimentos nas áreas produtivas e de apoio à produção traduziram-se na 
capacitação empresarial da J.F.V. e no aumento da sua competitividade. 

 


