
 

Designação do projeto | Criação de nova empresa direcionada com processo 
produtivo inovador, novos produtos, direcionada para mercados internacionais e 
aposta em tecnologias de ponta integrando comunicação via Internet ( iOT ) 
Código do projeto | CENTRO-02-0651-FEDER-023528 
Objetivo principal | Reforçar a Competitividade das PME`s 

Região de intervenção | Centro 
Entidade beneficiária | W-iLAP2-Integrated Lighting & Power Manufacturers, Lda Data de aprovação | 24-03-2017 

Data de início | 01-11-2016 

Data de conclusão | 31-10-2019 

Custo total elegível | 1,129,187,13 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 790.430,99 EUR 

Apoio financeiro público nacional/regional | Não aplicável 

a) Indicador I1 - Valor Acrescentado Bruto - VAB (valores pós-projeto): 570.281,93 Euros; 
b) Indicador I2 - Criação de Emprego Qualificado - CEQ (valores pós-projeto): 8 P Trabalho; 
c) Indicador I3 - Volume de Negócios - VN (valores pós-projeto): 923.845,80 Euros. 
 
 
Investimento em novas instalações com laboratório de investigação para o desenvolvimento e 
industrialização de iluminação em tecnologia LED, equipamentos electrónicos com telemetria e 
conversores DC/DC – DC/AC. 
 
Investimento em equipamentos e software de vanguarda que permitem a criação de linhas de 
produção industriais para montagem dos equipamentos desenvolvidos. 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

Cofinanciado por: 
 

Cofinanciado por: 
 

Designação do projeto | Criação de nova empresa direcionada com processo 
produtivo inovador, novos produtos, direcionada para mercados internacionais e 
aposta em tecnologias de ponta integrando comunicação via Internet ( iOT )  
Código do projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-024765 
Objetivo principal | Reforçar a Competitividade das PME`s  
Região de intervenção | Centro  
Entidade beneficiária | W-iLAP2-Integrated Lighting & Power Manufacturers, Lda 
Data de aprovação | 18-05-2017 
Data de início | 01-02-2017 
Data de conclusão | 31-01-2019 
Custo total elegível | 361.200,00 EUR  
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 162.540,00 EUR  
Apoio financeiro público nacional/regional | Não aplicável 
 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 
 
Valor das exportações no volume de negócios: 71,51% 

Internacionalização de nova empresa inovadora que desenvolverá novos produtos, com marca 
própria internacional para a iluminação em tecnologia LED, contadores electrónicos para 
fluidos (combustíveis, água, gás) e os conversores DC/DC e DC/AC para os sistemas com 
tecnologia solar fotovoltaica. 


