
 

 
Rua Dr. António Manuel Gamito, nº 23 A 
2900-056 Setúbal 
Portugal 

Designação do projeto | NeXT.Leap - Criação de unidade 
industrial para produção de dispensadores de água 
inovadores 
 
Código do projeto |CENTRO-02-0853-FEDER-180711 
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 
Região de intervenção | Centro 
Entidade beneficiária | Quantum Leap, Unipessoal, Lda. 
 
Data de aprovação | 24-06-2022 
Data de início | 02-07-2022 
Data de conclusão | 30-06-2023 
Custo total elegível | 2.155.088,60 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 808.158,23 EUR 
Apoio financeiro público nacional/regional | 0 EUR 
 
 

Objetivos e descrição dos investimentos 
O projeto visa a criação de uma unidade industrial com tecnologia de vanguarda, alinhada 
com os princípios da Indústria 4.0/5.0, para produção de dispensadores de bebidas e 
acessórios para dispensadores inovadores, resultantes de atividades de I&D realizadas pela 
Quantum Leap. 
 
Os investimentos previstos compreendem a adaptação do edifício onde será implementado 
o projeto, bem como vários equipamentos para as linhas produtivas de SMT/PCBA, 
Casings, Metalomecânica e de outros componentes. A qualidade dos produtos fabricados 
será assegurada através de reports técnicos gerados, bem como com recurso a outros 
equipamentos de laboratório/qualidade que serão também adquiridos (p. ex. para testar a 
qualidade da água que passa pelos filtros e tubagens). 
 
 

Resultados esperados 
Com a implementação do projeto e respetivos investimentos, a Quantum Leap pretende 
dotar-se de infraestruturas e de tecnologia avançada que lhe permita assumir-se como um 
player nacional relevante no desenvolvimento, fabrico e comercialização de dispensadores 
de água e acessórios para dispensadores de água inovadores. Destaca-se a grande 
flexibilidade do processo produtivo da unidade, vai permitir escalar rapidamente a produção 
de vários modelos de cada um dos produtos, a partir do momento da validação das  
specificações finais dos mesmos. Reforça-se que os produtos foram criados de forma que 
muitos dos seus módulos possam ser configuráveis/customizáveis. 


