
NO COMBATE AO COVID-19

OCRAM DESENVOLVE EQUIPAMENTO PARA 
CRIAR QUARTOS DE PRESSÃO NEGATIVA

A TECNOLOGIA APLICADA É PATENTEADA E JÁ FORAM VENDIDAS MAIS 
DE DUAS DEZENAS DE EQUIPAMENTOS. 

Num momento em que é crucial criar novos espaços de cuidados intensivos para 
combater a infeção pela COVID-19, a equipa da OCRAM desenvolveu nas últimas 
semanas um equipamento que permite transformar quartos convencionais em 
quartos de pressão negativa para tratar doentes infectocontagiosos. 

A OCRAM - marca nacional detida pelo grupo VLopes, com atividade na área de 
AVAC no segmento da purificação do ar- produziu duas dezenas de equipamentos 
já a funcionar em hospitais públicos e privados, bem como laboratórios no norte 
do país para responder à pandemia. 

A tecnologia patenteada NPS®, acrónimo para Nano Purifying System® purifica 
o ar, eliminando virus e bactérias e prevenindo a contaminação. Incorporada na 
nova linha NPS® CC – Clinical Clean – inclui equipamentos clínicos, compactos 
e portáteis, prontos para responder com flexibilidade à urgência de criar novos 
espaços para ajudar a salvar vidas. 

Os esforços da empresa concentram-se a norte do país, onde a equipa se divide 
em dois turnos para dar resposta aos pedidos que chegam, sem comprometer a 
segurança dos colaboradores da produção. 

“Nas últimas semanas temos trabalhado em contrarrelógio com os nossos talentos 
para aplicar a tecnologia NPS e dar resposta aos inúmeros pedidos que nos vão 
chegando. Sabemos que é possível fazer a diferença e ter um papel relevante 
nesta luta que é de todos” afirma Marco Lopes, CEO da empresa VLopes, detentor 
da marca OCRAM. 
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Portugal tem um rácio de 4,2 camas por cada 100 mil habitantes, segundo os 
dados da Direção Geral de Saúde. Das 438 camas em Unidades de Cuidados 
Intensivos, apenas 72 são em quartos de isolamento de pressão negativa, que 
acolhem doentes infetocontagiosos. A norte estão 150 camas e apenas 30 têm 
tais caraterísticas. 

“Estes são números alarmantes que, perante um cenário de pandemia, testam ao 
limite mesmo os mais bem preparados sistemas de saúde. Queremos contribuir 
para tornar mais forte a luta contra o COVID-19 e estamos empenhados em criar 
soluções inteligentes para ajudar a salvar vidas”, declara o CEO Marco Lopes. 

De relembrar que a Vieira & Lopes, fundada em 1998, criaou a marca OCRAM 
em 2008 para o fabrico de Unidades de Tratamento de Ar, passando assim de 
instadores a fabricantes de equipamentos para a área AVAC e purificadores do 
ar. Em 2010 obtêm a primeira patente na área da purificação do ar com o NPS®, 
que conquistou o prémio Inovação em 2012. 

Em 2013 fundou a VLopes Clim, em França e em 2015 a Vlopes Scandinavia, na 
Dinamarca, ambas dedicadas à instalação de equipamentos. O grupo VLopes 
conta hoje com um total de 135 colaboradores. 
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