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O sucesso comercial de uma empresa está efetivamente ligado a um plano estratégico que ajuda 
os clientes a alcançar a excelência , a promoção da partilha de experiências e conhecimentos. O 
mercado entra na sua versão 3.0, e você precisa de um Fornecedor 3.0!

Indústrial

Ferreira Barros & Filhos, Lda.
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“Todos os departamentos da 
empresa participam e interagem 
uns com os outros de modo a que 
uma harmonia global seja atingida 
em cada produto ou serviço a 
desenvolver pela FEBAFI ”.

Tendo iniciado a sua actividade em 1957, com 

o espirito de iniciativa e inovação de Serafim 

da Rocha Ferreira a FEBAFI - Ferreira Barros & 

Filhos, atua em diversas áreas, incluindo sistemas 

industriais, produção industrial, manutenção 

industrial, entre outros. A FEBAFI com modelos 

padrão e com a capacidade de produzir modelos 

personalizados para os nossos clientes.

A FEBAFI definiu processos para identificar as 

necessidades e exigências dos clientes, a fim de 

planear e oferecer serviços que atendam e, se 

possível, superem suas expectativas.

“Localizada no Porto - Portugal, a FEBAFI possuí 

instalações modernas , capazes de participar em 

grandes projetos a nível nacional e internacional. ”
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Serafim da Rocha Ferreira - Fundador
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A empresa
A FEBAFI - Ferreira Barros & Filhos, Lda. é uma empresa empreendedora e 

dinâmica de origens portuguesas tendo as suas raízes no sector metalúrgico. 

Guiada por uma visão de crescimento sustentado e sob a liderança da família Ferreira desde o início, 

a empresa empenhou-se na diversificação da sua atividade em sectores e áreas geográficas com 

grande potencial. 

Atualmente, as empresas tem que estar preparadas para competir em todos os mercados. Isto cria 

desafios para qualquer empresa. Pode contar connosco para esses desafios.

Assim, cada pedido efetuado pelos nossos clientes assume total prioridade, sendo cada um analisado 

pela nossa equipa de especialistas, independentemente de ser um pedido padrão ou uma ordem 

especial talhada para  uma situação especifica.

Por mais de 50 anos a FEBAFI tem vindo a 

trabalhar em estreita colaboração com os principais 

intervenientes no mundo da metalomecânica. 

Apoiamos a nossa experiência em incontáveis horas 

de trabalho em diferentes áreas, tais como a indústria 

do vidro, indústria alimentar, indústria têxtil, energias 

renováveis, indústria da madeira, a indústria óptica e 

muitos outros.

Defendendo o lema “mais que um mercado, mais 

que um cliente, mais que uma moeda, mais que 

um produto», a FEBAFI superou as fronteiras 

geográficas. Sempre com a missão de respeitar os 

princípios do desenvolvimento económico, social 

e ambiental, a FEBAFI continua a basear-se nos 

mesmos princípios em que sua história foi construída 

- visão empreendedora, responsabilidade, diligência, 

criatividade e inovação.

“Na FEBAFI sabemos que não estamos sozinhos no mundo. Com uma gestão cuidadosa dos recursos 

humanos, a seleção de parceiros é essencial para a harmonia de todo o sistema. Acreditamos que o 

sucesso não deve ser apenas nosso, mas também daqueles que trabalham com e para nós.”

Os princípios O que fazemos
A causa do nosso sucesso ?
A FEBAFI compromete-se a melhorar continuamente o seu desempenho na 

gestão da qualidade , através da criação e revisão de objetivos e metas que 

visam otimizar os processos, promovendo a comunicação com os clientes, 

funcionários e fornecedores .
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A equipa

Desafios são bem-vindos
Devido aos desafios da globalização, as empresas devem estar preparados para competir em todos os mercados. 

Este cenário cria desafios para qualquer empresa, porque além de serem capazes de conquistar o mercado 

em que está estabelecida, elas devem ser capazes de enfrentar novos mercados. Com isso em mente, nós 

construímos uma equipa preparada para tal.

A FEBAFI é composta por vários funcionários que trabalham em diferentes departamentos interagindo uns com 

os outros. Cada funcionário tem um papel que é uma parte do processo, mas não se limita a um papel único. As 

ações são guiadas por um pensamento global.

De profissionais para profissionais

Carlos FerreiraPaulo Ferreira Rui Pinheiro
Creatividade   Trabalho  Qualidade Professional

Administrador Produção Produção

paulo.ferreira@febafi.com carlos.ferreira@febafi.com rui.pinheiro@febafi.com

Porque nos
deve escolher ?

A FEBAFI tem como principal objetivo o desenvolvimento de produtos e serviços voltados para os seus clientes, 

contribuindo para a criação de inovação industrial a fim de criar ferramentas tecnológicas que facilitem e agilizem 

as tarefas de qualquer cliente para assim ajudá-lo a atingir os seus objetivos. Hoje somos uma empresa global.
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Serviços especiais
O nosso objetivo é fabricar e fazer produtos que respondam às suas necessidades. A nossa 
capacidade para elaborar peças personalizadas é, para aqueles que não podem encontrar 
o que procuram em qualquer outro lugar no mercado, uma característica diferenciadora.

Pela nossa experiência, muitas vezes não existe uma solução ideal e imediata no mercado para aquele problema perante 

o qual se depara. Ao compreender esta situação, a FEBAFI cria a oportunidade de fornecer-lhe um serviço personalizado, 

concretizando os seus desejos de acordo com suas especificações, e também através da apresentação de soluções para 

o seu problema em concreto.

Cada pedido efetuados pelos nossos clientes assume total prioridade. Cada um 

é analisado pela nossa equipa de especialistas, independentemente de ser um 

pedido padrão ou uma ordem especial talhada para  uma situação especifica. 

Para obter a melhor qualidade final apenas colaboramos com os melhores 

fornecedores. Ao longo dos anos criamos uma rede de excelentes fornecedores 

para assim segurar-lhe o melhor resultado possível para a sua empresa.

Os nossos clientes necessitam de respostas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 

365 dias por ano. Para isso dispomos de equipas prontas a qualquer hora com o 

objetivo de resolver qualquer potencial problema, grande ou pequeno.

No mercado atual, cada segundo conta. As suas encomendas são enviadas dentro 

do prazo solicitado para sua melhor conveniência. A intenção é providenciar-lhe 

uma vantagem extra para maximizar a sua atividade produtiva.

Análise

Os melhores materiais

Apoio 24x7

Entrega

A nossa visão, o seu futuro !
A FEBAFI tem como missão distinguir-se pela sua excelência em termos de gestão, 

produtos e serviços. Um desejo que é um combustível para o entusiasmo da geração 

mais jovem - a terceira - envolvida no negócio. Vamos ajudá-lo a construir o seu futuro 

sobre as sólidas fundações do nosso passado!
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Os objetivos
O desejo de expandir o negócio é sempre um objetivo presente. Isso significa que 
ele está bem e pronto para crescer para o próximo nível. No entanto, pretende-se 
construir as bases adequadas de modo a criar um crescimento sustentável. Queremos 
inclui-lo nesse crescimento!

Há quase 20 anos atrás, a FEBAFI iniciou sua expansão fora de Portugal. Era natural que com o objetivo de  

crescer e divulgar a qualidade dos seus produtos e serviços começasse a alcançar clientes em todo o mundo num 

curto espaço de tempo. Angola, Bélgica, França, Grécia, Itália, Moçambique, Polónia, Roménia, Espanha, Suíça e 

Reino Unido são alguns dos países que se tornaram fortes mercados em vários domínios sob a ação da FEBAFI, 

expandindo assim os seus negócios, aumentando a sua produção, mas sempre preservando a alta qualidade dos 

seus produtos.

Expansão dos negócios em solo africano: a fim de penetrar em novos mercados 

para assim colaborar no crescimento dos nossos parceiros. Há vantagens 

significativas em ser um interveniente no grande mercado Africano: Encontra-

se com um crescimento assinalável e dispõem de ligações privilegiadas com o 

continente europeu.

O continente asiático tem emergido como um dos mercados mais atraentes 

do mundo dado que oferece oportunidades de crescimento e expansão 

de negócios. China e Índia representam por si só mais de um terço da 

população mundial, sendo estes uma oportunidade para chegar a mercados 

emergentes com rendimentos crescentes e necessidades constantes. 

No entanto, a expansão dos negócios para a Ásia é um desafio para qualquer tipo 

de empresa, grande ou pequena. Temos a intenção de encarar esse desafio de 

frente.

Acreditamos que os países da Europa Central e de Leste permanecerão uma 

potência económica da União Europeia, durante e após a atual crise. As perspetivas 

de crescimento a médio/longo prazo para a região permanecem e irão conduzir a 

rendimentos mais elevados, bem-estar e mais prosperidade. Queremos ajudar a 

que isso seja alcançado.

As economias sul-americanas estão a crescer a olhos vistos. Países como o Brasil 

e Chile  encontram-se entre os países da dianteira. Com a criação do mercado 

comum sul-americano, o momento certo para dar a conhecer os produtos e 

serviços da FEBAFI a esses mercados é agora.

Preparados
para o futuro !

2011/2013 

2015/2016

2014/2015

2016/2017

Desenvolvimento constante
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Contacte-nos
Quer esteja à procura de respostas ou deseje fazer um pedido, vai encontrar muitas 
maneiras de entrar em contacto connosco. Vamos ajudá-lo a resolver os seus 
problemas de forma rápida e fácil, de forma a que as suas preocupações sejam 
mínimas. 
Sede:

Rua de Chaimite nº 86

4405-850 Vilar do Paraíso - Vila Nova de Gaia

Portugal

     

     Tel: + 351 227 111 641                                                                                            

.......    .+ 351 227 162 085                                                                  

    Fax: + 351 227 123 976                                                                                                                                              

    Skype: febafi.portugal                                                             

     Web: www.febafi.com

     Email: info@febafi.com

Fábrica:

Rua da Santa Apolónia nº 274 - Centro Empresarial de Santa 

Apolónia, Pavilhão B

4410-022 Serzedo - Vila Nova de Gaia

Portugal


