Designação do Projeto: Climar - Iluminação Arquitetural
Código do Projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-043310
Objetivos principais: Almejando tornar-se uma empresa de referência ao nível de
soluções inteligentes e complexas de iluminação para
segmentos de rendimento elevado, a Climar definiu os
seguintes objetivos estratégicos:
- Manutenção da forte aposta nos segmentos da iluminação
arquitetural e técnico profissional, captando novas
oportunidades associadas aos desenvolvimentos tecnológicos,
inovação e melhoria contínua;
- Reforçar a capacidade de produção, apostando na expansão
e alteração do layout produtivo e aquisição de equipamentos
tecnologicamente avançados;
- Forte aposta na inovação e I&DT, através do lançamento de
novos produtos e do estreitamento de parcerias com players
reconhecidos internacionalmente ao nível da arquitetura e
design;
- Empreender uma política de comunicação e promoção
internacional;
- Contínua expansão da sua atividade, através da entrada em
novos mercados de elevado potencial de crescimento
(México, Hong Kong, Argélia, Sri Lanka, Marrocos).
Região de Intervenção: CENTRO
Entidade Beneficiária: Climar – Indústria de Iluminação, S.A.
Data de Aprovação: 05 de julho de 2019
Data de Início do Projeto: 07 de fevereiro de 2019
Data de Conclusão do Projeto: 31 de dezembro de 2020
Custo total elegível: 824.268,41€

Apoio financeiro da União Europeia:
FEDER 185.460,39€
Empréstimo s/ Juros 185.460,39€
Descrição do Projeto: O projeto incide sobre a realização de um conjunto integrado
de ações que permitirá à Climar potenciar as suas forças,
colmatar fraquezas atuais e responder às oportunidades de
mercado identificadas, melhorar o seu posicionamento na
cadeia de valor e focar-se em produtos de maior valor
acrescentado.
A Empresa pretende investir em equipamentos state-of-theart e incorporar as mais modernas e inovadoras tecnologias
produtivas, de forma a dotar o seu processo produtivo de um
maior rigor e versatilidade de design para o fabrico de
produtos de autor (arquitetos e gabinetes de design), com
curvaturas exigentes em termos dimensionais, modelações
complexas e acabamentos perfeitos, de forma mais rápida,
automática e com qualidade superior, bem como diminuir o
índice de não conformidades.
Paralelamente, o projeto irá permitir aumentar a capacidade
instalada da Climar e a eficiência do seu processo produtivo,
através da transformação digital e implementação de um
sistema integrado de gestão.
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