
 

Designação do projeto | Nova fábrica Ribeiro & Campos: Smart, Sustainable and Quick Fashion 
Factory 
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-044245 
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 
Região de intervenção | Barcelos 
Entidade beneficiária | Ribeiro & Campos, Lda. 
 

Data de aprovação | 14-08-2019 
Data de início | 20-07-2019 
Data de conclusão | 19-07-2021 
Custo total elegível | 947.578,12 euros 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER | 275.103,32 euros 
Empréstimo garantido | 275.103,32 euros  
 

 
A Ribeiro & Campos, Lda. é uma média empresa de confeção de vestuário localizada em Vila Frescaínha, 
concelho de Barcelos. A empresa especializou-se na confeção vestidos de senhora, embora tenha 
competências para fazer todo o tipo de vestuário: calças, t-shirts básicas, túnicas, sempre no segmento 
gama média/alta. O foco da sua atividade está na confeção de vestidos e utilização de malhas não comuns, 
por exemplo, as malhas termocoladas ou o desenvolvimento de malhas que pela sua estrutura e 
composição permitem a aplicação de processos de estamparia mantendo os elevados níveis de solidez. 
O projeto visa a deslocalização da empresa para um novo estabelecimento. As novas instalações fabris, 
com a área necessária para o desenvolvimento da atividade da Ribeiro & Campos, Lda., em conjunto com 
a nova infraestrutura industrial, vêm proporcionar novas condições de operação com impacto significativo 
no aumento da capacidade de fabrico e eficiência operacional, através de inovações no processo de fabrico, 
nomeadamente, pela introdução de novos equipamentos produtivos inseridos num novo layout fabril 
otimizado, digitalização do chão de fábrica e introdução de ERP Protextil. 
 
Objetivos:  
1. Melhorar os níveis de produtividade e rentabilidade do negócio; 
2. Aumentar de forma sustentada o volume de negócios, quer através da fidelização e consequente reforço 
de quota de fornecimento na base atual de clientes, quer através da penetração em novos mercados / 
clientes internacionais;  
3. Garantir capacidade de resposta rápida e flexível às solicitações da procura (Sustentabilidade / Quick 
Response), assegurando o cumprimento sistemático de padrões de consistência qualitativa de fabrico e 
prazos de entrega; 
4. Consolidar as relações de parceria com os clientes, designadamente no desenvolvimento colaborativo 
de produtos; 
5. Melhorar significativamente os fluxos, processos e tecnologias operacionais/logísticas, potenciando a 
aplicação das tecnologias da indústria 4.0. 
 
Atividades: 
1. Nova fábrica: Smart Sustainable Quick Fashion Factory 
2. Sistema Integrado de Gestão da Produção - Integração avançada de sistemas de informação 
3. Inovação na interação com clientes 
 
Resultados esperados (em 2023): 
- Atingir um Volume de Negócios de 7,169 milhões de euros; 
- Exportar acima de 90% da produção; 
- Aumentar a sua produtividade – VAB/VBP > 37% 
- Criação de 6 novos postos de trabalho, com 1 altamente qualificado; 
 


