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Designação do projeto | SafeGuard – Expansão da 
capacidade produtiva para um novo sistema de 
monitorização, controlo e resposta, em tempo real, de 
parâmetros críticos para a segurança e proteção de 
pessoas e espaços físicos 
 
Código do projeto |CENTRO-04-38D7-FEDER-001058 
Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a 
mobilidade laboral 
Região de intervenção | Centro 
Entidade beneficiária | Quantum Leap, Unipessoal, Lda. 
 
Data de aprovação | 24-01-2022 
Data de início | 24-05-2022 
Data de conclusão | 23-05-2023 
Custo total elegível | 186.009,30 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 111.605,58 EUR 
Apoio financeiro público nacional/regional | 0 EUR 
 
 

Objetivos 
O projeto visa a expansão da capacidade produtiva da Quantum Leap para o fabrico em 
larga escala do SafeGuard, um sistema modular 
integrado, de monitorização, controlo e resposta, em tempo real, de parâmetros críticos 
para a segurança e proteção de pessoas e espaços 
físicos. Este produto, conexo a atividades de I&D, integra várias tecnologias como 
blockchain e edge Ai e recorre a um protocolo de 
comunicação novo e revolucionário (Wi-Fi HaLow). 
 
 

Atividades 
Será assegurada a aquisição, transporte e instalação dos equipamentos produtivos, 
informáticos e software de apoio à produção que vão 
tornar o processo produtivo mais digital e alinhado com a Indústria 4.0. Em seguida, serão 
adquiridas as matérias-primas necessárias para o 
fabrico Surface Mount Technology (SMT) das placas eletrónicas da SafeGuard 
(transístores, resistores, baterias, etc.), sensores e atuadores, 
bem como a resina necessária para a produção das estruturas para as placas eletrónicas. 
Depois do processo de produção e validação de 
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protótipos e de se ter alcançado uma solução adequada para a comercialização em grande 
escala, será iniciada a realização de ensaios do 
produto em conformidade com referenciais existentes que permitam assegurar a marcação 
CE no produto. Estão ainda previstos vários 
investimentos para assegurar a promoção e divulgação do produto, e será efetuado o 
lançamento comercial da solução e iniciada a produção 
em larga escala. 
 
 
 

Resultados esperados 
Com a implementação do projeto espera-se obter uma capacidade instalada de até 20 
casings por hora e de 80 placas por hora. A capacidade produtiva atual da Quantum Leap 
restringe-se a pequenas componentes e em pequena escala. É importante destacar que a 
tecnologia que 
será instalada vai permitir posteriormente assegurar a produção de outras soluções 
Quantum Leap. Assim, o projeto poderá também 
contribuir para a produção nacional de outros produtos, contribuindo para a redução da 
dependência face ao exterior em vários segmentos. 
 
 
 


