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Extra LightSafeShoe - Desenvolvimento de soluções poliméricas para 
calçado técnico 

Projeto n.º 17570 

Projeto de I&DT em co-promoção no âmbito do Sistema de Incentivos à Investi-
gação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) 

 

Designação do projeto 

  

 

A - Investimento total previsto 

 

445.773,45 Euros 

B - Investimento elegível previsto 
445.773,43 Euros 

C - Incentivo total previsto 
315.460,26 Euros 



 

 

 

 

 

 Síntese do projeto 

O projeto visa a investigação, o desenvolvimento e a cria-
ção de:  
(1) Novos materiais para produção de componentes para 
calçado.  
(2) Soluções de valorização dos resíduos do material ge-
rado no processo de fabrico do calçado.  
(3) Novos conceitos de calçado de trabalho confortáveis e 
economicamente competitivos, que utilizam de modo si-
nérgico os materiais desenvolvidos.  
O projeto é promovido por uma PME produtora e exporta-
dora de calçado, a AMF, copromotor líder, uma PME pro-
dutora e exportadora de palmilhas para calçado, a 3DC, e 
duas entidades do SCTN, o IPB e o CTCP, com competên-
cias multidisciplinares e complementares, que trabalharão 
nas soluções associadas ao desenvolvimento do novo ma-
terial e à reciclagem. O projeto foi organizado de forma a 
promover o entrosamento entre os copromotores medi-
ante a partilha de objetivos e de riscos.  
Os trabalhos a desenvolver serão suportados pela execu-
ção de um conjunto de atividades organizadas em tarefas 
específicas. No final de cada tarefa serão gerados relató-
rios, permitindo analisar os resultados das tarefas e assim 
evoluir e/ou reajustar as ações seguintes, tendo em conta 
os objetivos científicos, técnicos e económicos que o pro-
jeto propõe.  
O presente projeto investe sobretudo em recursos huma-
nos pois os participantes encontram-se integrados em uni-
dades com o nível de equipamento necessário para a reali-
zação dos desenvolvimentos propostos.  
Toda a execução do projeto será alvo de um controlo e 
monitorização permanentes. Haverá, de forma contínua, 
um controlo orçamental, uma gestão dos riscos que pos-
sam ocorrer, um controlo de qualidade na execução das 
tarefas, uma monitorização de desvios face ao plano de 
trabalho e uma avaliação de resultados intermédios e fi-
nais. 
 

Onde? 
Portugal 

O quê? 
Projeto de I&DT em co-promoção  

Data de Inicio: 2016-10-01  
Data de conclusão: 2019-04-02 

Website:  

www.extralightsafeshoe.ctcp.pt 

 



 

 

 

 
Logotipo do projeto 
 
 

 

 

 

 

 

  
  

 

 Co-promotores 

O Extra LightSafeShoe é promovido por um consórcio com-
pleto de 2 empresas e 2 entidades SCTN:  
 
 

Promotor líder – AMF, lda 
 
Co-Promotores: 
 
Material e Componentes:  3D Cork 
 
SCTN: CTCP | IPB 

 
 

 
 


