
“A sola é a base de um bom sapato”
“The sole is the base of a great shoe”

- Vítor Mendes



Apresentação da empresa / Company Overview

Nome da empresa/Company name: I.S.I. – Indústria de Solas Injectadas, Lda

Marcas/Brands: ISI HANDMADE ; ISI LIGHT

Faturação/Turnover (€): 10,9 milion

Produção de pares por dia/Pairs per day: 14000 

Dimensão da empresa (m2)/Company size (m2): 3783 m2

Nº colaboradores/ Number of employees: 93

Contactos/Contacts: +351255313845 ; isi@isisoles.com





História / History

Fundada em 1999, a I.S.I. – Indústria de Solas Injectadas, Lda., 
nasceu do espírito empreendedor do seu sócio gerente Vítor Mendes. 

Começou como uma empresa quase familiar, com um número de 
funcionários muito reduzido, mas com a ambição de crescer de forma 

sustentada.

Founded in 1999, I.S.I – Indústria de Solas Injetadas, Lda., was born 
from the entrepreneurial spirit of one of its partner manager, Vítor
Mendes. It started almost as a family business, with a very small 

number of employees, but with a strong growth ambition. 
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Evolução e Crescimento / Company Growth

Inicialmente com uma carteira muito reduzida de clientes, 
exclusivamente do mercado nacional, a I.S.I. foi crescendo na sua 
capacidade produtiva e aumentando a sua capacidade de oferta de 

produtos. 
Ao longo dos seus 19 anos de existência a I.S.I. tem vindo a 

aumentar o seu Volume de Negócio, o número de funcionários e a 
oferta e variedade dos produtos que comercializa. Atualmente, a ISI
é uma PME Líder, conta com mais de 90 funcionários e atingiu, em 
2017, um Volume de Vendas da ordem dos 10,9 milhões de Euros.

Initially, it had a very small list of clients and worked exclusively to 
the national market. However, I.S.I. has been increasing both its 

productive and supply capacity. 
Over its 19 years of existence, it has been increasing its turnover, its 
number of employees and its supply. Nowadays, I.S.I. is a leading 

SME, has over 90 employees and has reached a turnover of around 
10,9 million euros, in 2017.





As nossas Marcas / Our own Brands

Um dos principais objetivos da ISI tem sido também a criação de uma 
coleção própria (ISI LIGHT e ISI HANDMADE), que venha 

progressivamente a ganhar espaço nos mercados internacionais. 
Neste contexto começou por lançar os seus produtos no mercado 

interno, com o sucesso refletido no aumento significativo do Volume 
de Vendas.

One of I.S.I.’s main goal has been the creation of an self collection 
(ISI, ISI LIGHT and ISI HANDMADE) that gains some positioning in 

international markets. Firstly, the company began by lunching its 
products in the internal market, with a resulting success of a significant 

increase of sales volume. 



Aos poucos tem conseguido implantar-se no mercado externo, no sentido de 
internacionalizar o negócio e continuar a aumentar as vendas. A empresa tem vindo 
a aumentar as suas exportações diretas, tendo, nesta data, clientes na, Alemanha, 

Grécia, Holanda, Roménia, Suíça, Albânia, França, , Índia, Colômbia, Itália, etc.

Then, it has gradually been implementing itself in external markets, in order to 
internationalize the business and keep increasing sales. The company has been 

increasing its direct exports at this moment, having clients in Germany, Greece, the 
Netherlands, Romania, Switzerland, Albania, France, India, Colombia, Italy, etc.
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Investigação e Modernização / Research and
Development

A equipa da I.S.I., conta com mais de 90 trabalhadores preparados com 
as mais diversas valências, permitindo responder com versatilidade, 
qualidade e inovação a todas as exigências colocadas. A empresa 

possui uma equipa especializada nas mais recentes tecnologias como 
por exemplo a impressão 3D e prototipagem flexível. 

I.S.I.’s team has over 90 employees with the most diverse skills, 
allowing it to fulfill the demands with versatility, quality and innovation. 
The company has a team specialized in the latest technologies, as, for 

instances, 3D printing and flexible prototyping.



A I.S.I. foi a primeira empresa de solas portuguesa a conseguir a certificação de qualidade e ambiente das 

normas ISO 9001 e  ISO 14001.

I.S.I. was the first sole producer to have a System Implementation Integrated in Management of Quality and 

Environment by the norms ISO 9001 and ISO 14001.







A empresa produz e acaba 2.8 milhões de pares de solas por ano, estando 
capacitada para produzir e acabar 4 milhões por ano. Compromete-se a 
assegurar assistência, desenvolvimento, serviço e qualidade a um preço 

competitivo.

The company annually produces 2.8 million pairs of soles and has a 
productive capacity of 4 million pairs per year. It’s committed to assure 
assistance, development, service and quality for a competitive price.

Curiosidade / Curiosity









Projetar o Futuro / Designing the future 

A I.S.I. está determinada a investir em tecnologia de ponta e 
formação que lhe permita criar produtos cada vez mais inovadores e 

versáteis, por forma a dar uma resposta adequada ao mercado e 
reforçar a sua posição nos mercados externos.

Sendo uma empresa ainda jovem, a aposta atual é num novo 
segmento de mercado, as solas ultraleves com acabamentos 

decorativos inovadores, aplicados através de tecnologias de ponta 
difíceis de replicar, caminhando para uma produção que seja 

dominada pelos produtos de elevado valor acrescentado. 

I.S.I. is committed to invest in state-of-art technologies and training 
that allows it to create increasingly innovative and versatile products, 

in order to have an appropriate response to the market and 
strengthen its position in external markets.

As it is still a young company, the current investment is a new market 
segment of extremely light soles with innovative decorative 

finishings, applied through difficult to replicate state-of-the-art 
technologies, therefore aiming a production mainly of added value 

products.



Segue-nos e apoia o nosso percurso! /
Follow us and support our path!

@isisoles

ISI Soles

http://www.isisoles.com/




