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PURIFICADORES DE AR DA MARCA OCRAMCLIMA ATINGEM 
O PICO DE VENDAS EM SETEMBRO DE 2020 

 

A MARCA ATUA NO SEGMENTO DA PURIFICAÇÃO DO AR HÁ UMA DÉCADA E TEM PATENTE REGISTADA PARA 
O NANO PURIFYING SYSTEM - NPSâ 

 

Quando a pandemia colocou a contaminação do ar no topo das preocupações encontrou a 
Ocram preparada com uma solução à medida: dispositivos portáteis de descontaminação e 
purificação do ar, desenvolvidos e fabricados em Portugal. Em Setembro, a marca tinha já 
fabricado e distribuído cerca de uma centena de purificadores portáteis NPSâCC Optimal.  

Os dispositivos Optimal são apenas um dos produtos que compõe a gama de purificação da 
Ocram. Foram desenhados para desinfetar e purificar o ar dos espaços, tornando mais segura 
a retoma das atividades e o contacto social.  

A elevada procura que se registou desde o final de Março levou a que a Ocram investisse 
numa linha de produção dedicada aos purificadores. A rapidez de resposta foi responsável 
por um aumento de 30% na faturação, que em Setembro se traduzia em 2 Milhões de Euros 
em máquinas vendidas pela Ocram, mais de 10% com origem na gama de purificaçao do ar.  

Os equipamentos NPSâCC Optimal estão a operar em diferentes setores de atividade. Como 
é o caso do Centro Hospital de Setúbal, que possui 15 máquinas distribuidas pelos diferentes 
serviços; o Centro Hospitalar do Baixo Vouga onde operam 30 aparelhos localizados  
estrategicamente em contexto de atendimento e tratamento; as 17 lojas Nespresso 
espalhadas pelo território nacional ou as instalações da Valérius têxteis com 10 dispositivos. 
O mesmo acontece nos escritórios da Bosch ou no hospital de Guimarães que recebe 
pacientes em ambientes de ar purificado pelo NPSâCC Optimal. Há ainda clínicas dentárias e 
pediátricas, cabeleireiros, escritórios, lojas e espaços de serviços equipados com a tecnologia 
da Ocram.  

O poder de filtragem, desinfeção e purificação do ar do NPSâCC Optimal reduz de forma 
significativa as possibilidades de contaminação pelo ar. Cada dispositivo NPSâCC Optimal tem 
capacidade para purificar o ar de uma área até 50m2. A eliminação de vírus e bactérias ocorre 
por meio de lâmpadas germicidas de quartzo de baixa pressão que não geram ozono e 
possibilitam a permanência e circulação simultânea de pessoas no espaço em que a máquina 
opera.  



 
O sistema está reforçado com dupla filtragem, com 99,99% de eficiência, que deixa pouca 
margem para a passagem de partículas. O equipamento é simples de operar e possui controlo 
associado para parametrização de funções e sistema de alertas visuais e sonoros.  

Para Marco Lopes, CEO da Vieira & Lopes, detentora da Ocram, “a tecnologia e o produto que 
havíamos desenvolvido encontrou a sua janela de oportunidade com a pandemia, que veio 
alertar para a importância da pureza do ar que respiramos nos espaços fechados. O nosso 
produto é importante para o combate à COVID-19 ou outros vírus” e acrescenta ”embora este 
não fosse o core business da empresa, esta é uma fase de redefinição do nosso próprio 
modelos de negócio. A estratégia contempla agora este aumento na produção e a equipa está 
focada para responder à urgência do momento e à elevada demanda de produtos standard 
que prestam um contribuito muito positiva para a vida das pessoas e para a sua saúde”.   

O NPSâCC Optimal visa elevar o nível de proteção e prevenir a contaminação pelo ar dos 
ocupantes de um espaço interior. A existência de um ou mais dispositivos com tecnologia 
NPSâ não dispensa a observação escrupulosa de todas as recomendações, gerais ou 
específicas, das autoridades de saúde para os diferentes setores de atividade ou o uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).  
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