Designação do Projeto: COVID 19- CLIMAR
Código do Projeto: CENTRO-02-08B9-FEDER-048440
Objetivos principais: No âmbito da resposta ao combate do surto COVID-19, a
CLIMAR pretende contribuir com a produção dos seguintes
equipamentos de proteção e segurança: Viseiras de Rosto;
Divisórias de Proteção para balcão e viaturas (em
policarbonato ou acrílico) e Box’s de Intubação.
Para o referido equipamento, além de visar uma produção
orientada o mais possível às especificações de cada cliente, a
empresa terá em conta na sua conceção, ao tamanho e
espessura do material, bem como o seu design.
Região de Intervenção: CENTRO
Entidade Beneficiária: CLIMAR - INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO S.A.
Data de Aprovação: 27 de maio de 2020
Data de Início do Projeto: 16 de abril de 2020
Data de Conclusão do Projeto: 14 de julho de 2020
Custo total elegível: EUR 46.350,00
Apoio financeiro da União Europeia:
FEDER EUR 44.032,50
Descrição do Projeto: No âmbito da Pandemia COVID-19, tem se registado um
aumento exponencial da procura de equipamentos individuais
de proteção e segurança, não apenas para proteção individual
dos profissionais de saúde (tais como as Box’s de intubação),
mas também dos demais profissionais em que não é possível
garantir o distanciamento social no exercício das suas funções
(tais como as viseiras de rosto e as divisórias de proteção) e/ou
que trabalham em espaços interiores fechados
(supermercados, farmácias, lojas ou estabelecimentos
comerciais, transportes públicos, etc).

Assim, a Climar irá integrar um novo segmento de mercado,
para o qual considera reunir fatores críticos de sucesso,
visando constituir uma referência em equipamentos de
proteção e segurança que permitam o combate ao surto do
COVID e a mitigação dos impactos dele advenientes. É ainda
de realçar que foi criada uma página web
(https://www.faceshield.pt/) para promoção e comércio
eletrónico de parte dos produtos desenvolvidos

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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