
 

Designação do projeto | LM PERFIS INOLOG2020 

Código do projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-033839  

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | L. M. PERFIS – INDÚSTRIA DE PERFIS E PORTAS S.A. 

 

Data de aprovação | 22-11-2017 

Data de início | 01-09-2017  

Data de conclusão | 01-01-2019 

Custo total elegível | 651.725 EUROS 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 325.862,5 EUROS 

 

Objetivos 

Com este investimento, pretende-se introduzir sistemas avançados de produção com elevados 
níveis de integração de processos e interação com os sistemas de informação já existentes. A 
introdução / incorporação no fluxo produtivo das linhas de acessórios e embalamento permitirá 
à empresa múltiplos ganhos, quer ao nível da sua eficiência e eficácia (lead time, desperdÍcios, 
redução do peso do CEVC - aumento margem bruta) quer ao nível do catálogo de produtos 
disponibilizados.  



 
 
 
 
Projetos Individuais – Inovação Produtiva 
Designação do Projeto: LM PERFIS 4.0 | Global, Green & Connected 
Código do Projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-072178 
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 
Região de Intervenção: CENTRO 
Entidade Beneficiária: L. M. PERFIS - INDÚSTRIA DE PERFIS E PORTAS S.A 
Data de Aprovação: 2021-01-11 
Data de Início: 2020-07-27 
Data de Conclusão: 2022-07-26 
Custo Total Elegível: 1.002.945,00€ 
Apoio Financeiro da União Europeia: 300.883,50€ 
Resumo do Projeto:  

A L.M. PERFIS - INDÚSTRIA DE PERFIS E PORTAS, S.A., constituída a 01-10-2001 é uma empresa 
de dimensão média e que tem como atividade principal a Fabricação de portas, janelas e 
elementos similares em metal. 
O projeto de investimento objeto da presente candidatura visa aumentar a capacidade de 
produção da empresa. Para tal a L.M. PERFIS prevê investir em equipamento produtivo de topo 
e software de gestão de produção desenvolvido à medida, que permitirão a fabricação 
inteligente e integração vertical e horizontal dos processos resultando numa melhor 
produtividade e menor time to market. 
Ao nível da internacionalização da empresa, prevê-se que as vendas internacionais pesem cerca 
de 40% sobre o volume de vendas totais, prevendo igualmente a diversificação de mercados, 
garantindo uma resposta adicional aos mercados de França, Luxemburgo, Alemanha, Marrocos 
e Argélia. 
Em relação aos projetos futuros, estes consubstanciam na presente candidatura, visando a 
aposta na implementação de um processo produtivo baseado nos princípios da Indústria 4.0, da 
Economia Circular e a nível de Transição Energética, que permita à LM PERFIS o controlo de 
todos os elos do processo produtivo, de forma otimizada, diminuindo erros e aumentando a 
qualidade do produto final, em menor tempo. Paralelamente, pretende-se apostar de forma 
contínua, durante e após o projeto, no lançamento de novos e significativamente melhorados 
produtos no mercado. 


