
 
 

Projeto n.º CENTRO-02-0853-FEDER-042818 

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva 
 

 

Designação do projeto | B&M - Produtividade e Flexibilidade na produção e no serviço ao 
cliente 

Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-042818 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção | Centro – Óbidos, Leiria 

Entidade beneficiária| Barros & Moreira, S.A 

Data de aprovação | 22 de julho de 2019 

Data de início | 1 de janeiro de 2019 

Data de conclusão | 30 de dezembro de 2020 

Custo total elegível | 600.341,72 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 174.292,76 EUR 

 

 

Síntese do projeto 

A Barros & Moreira, doravante designada por (B&M), foi criada em 1997 tendo como principal 
objetivo a importação, distribuição e exportação de artigos sanitários, representando diversas 
marcas de móveis de casa de banho, torneiras, pavimentos e revestimentos e louça sanitária. Desde 
2005 tem vindo a criar marcas próprias e a demarcar a qualidade dos seus produtos, internalizando 
processos de conceção, desenvolvimento e produção. 

Em 2009, instalou-se na Zona Industrial da Ponte Seca em Óbidos de forma a centralizar todos os 
seus processos e serviços. Através da criação de uma estrutura de armazém foi possível aumentar a 
capacidade de armazenamento o que permite uma resposta mais rápida e eficaz face aos seus 
clientes. Atualmente detém 4 unidades industriais dedicadas à produção de mobiliário de banho, 
cabines de duche, torneiras e acessórios de banho e artigos plásticos sanitários. 

O projeto nº 42818 foi desenhado para a unidade de produção de móveis no concelho de Óbidos 
com o objetivo de aumento da capacidade produtiva, através da automatização de grande parte do 
processo e da aquisição de equipamentos de última geração destinados, bem como o melhoramento 
dos métodos de trabalho, organização interna e logística.  

Para além deste projeto de investimento, a empresa tem vindo a implementar um projeto de 
consolidação e ampliação da sua presença nos mercados externos, enquadrado na sua estratégia e 
objetivos, alvo de candidatura aprovada no âmbito do SI Internacionalização (Aviso n.º 27/SI/2018). 

 



 
Resultados 

A unidade de madeiras da B&M, foi ampliada anteriormente à execução deste projeto, sendo 
essencial um aumento de área coberta dedicada à logística. Esta ampliação foi dimensionada tendo 
em consideração o esperado aumento de atividade da unidade de madeiras, em resultado da 
estratégia de internacionalização, para o qual se tornava também necessário um aumento da 
capacidade e flexibilidade produtiva.  

Neste contexto, a execução do presente projeto materializou-se na reorganização da área das 
instalações dedicada à produção e num aumento do equipamento produtivo, introduzindo as mais 
recentes tecnologias e incrementando não só a capacidade produtiva do estabelecimento, mas 
também a flexibilidade dos processos, a produtividade dos recursos, a eficiência energética e a 
qualidade dos produtos. 

Ao nível da interação com os clientes investiu-se na desmaterialização dos processos, facilitando a 
comunicação e a rapidez de resposta, contribuindo igualmente para a flexibilidade produtiva. 

 

 

 

Produtividade e 
eficiência na 
produção: 

CNC 

 

 

 

Produtividade e 
eficiência na 
produção:  

Equipamentos de 
lixagem e pintura. 

 

 



 
 

 

 

 

Produtividade e 
eficiência na 
produção:  

Sistema de Aspiração 
(Zona de Pintura) 

 

 

 

Eficiência Energética: 

Painéis Solares 

 

 

 

 

 


