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DESIGNAÇÃO DO PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO

WELSAFE.DV .: WELSAFE.DV - Welcome Safety Device

ALG-01-02B7-FEDER-069318

OBJETIVO PRINCIPAL
Reforçar a Investigação, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação

REGIÃO DE INTERVENÇÃO

ALGARVE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA

SONHA PENSA IMAGINA COMUNICA, LDA
DATA DE APROVAÇÃO

DATA DE INÍCIO

DATA DE CONCLUSÃO

2020-07-17

2020-06-01

2021-02-28

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL

APOIO FINANCEIRO
DA UNIÃO EUROPEIA

APOIO FINANCEIRO
PÚBLICO NAC./REG.*

158.071,31 EUROS

126.457,05 EUROS

N/A
* Quando aplicável

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
A SONHA PENSA IMAGINA COMUNICA, LDA (SPIC) foi constituída em agosto de
2007 apostando fortemente na área da comunicação digital como forma de rentabilizar
a absorção de novas competências e apresentação de novas soluções ao mercado. A
SPIC posiciona-se, assim, como um parceiro das empresas/clientes na área da
comunicação digital, disponibilizando um conjunto diversificado de produtos e serviços
suportados em novas tecnologias.
O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um dispositivo de
interação, que inclui software e hardware num equipamento em forma de “mupi”, que
pode ser colocado num hospital, centro de saúde, clinica ou lar, permitindo o check-in e
check-out do utente/visitante touchless e automático, usando reconhecimento facial,
QRcode, BarCode, RFID ou certificados digitais, a digitalização e interpretação de
documentos, a previsão de algumas características básicas corporais, o apoio à
higienização e desinfeção de sapatos e mãos, o controlo de filas, deteção de uso de
máscara e a análise da temperatura corporal.

Designação do Projeto | SPIC – Beyond Borders
Código do Projeto | ALG-02-0752-FEDER-025763
Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias
Empresas.
Região de Intervenção | Algarve
Entidade Beneficiária | Sonha Pensa Imagina Comunica, Lda.

Data de Aprovação | 2017-04-06
Data de Início | 2017-08-12
Data de Conclusão | 2020-08-10
Custo Total Elegível | 335.020,00€
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER – 150.759,00€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional

(quando aplicável)

| n/aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
A empresa SONHA PENSA IMAGINA COMUNICA, LDA (SPIC) foi constituída
em agosto de 2017, dedicando a sua atividade ao desenvolvimento de aplicações
suportadas

em

novas

tecnologias,

focando-se,

a

partir

de

2010,

no

desenvolvimento de competências para a criação e produção de conteúdos em
3D e na projeção holográfica.
Com o presente projeto de internacionalização, a SPIC pretende iniciar a sua
atividade exportadora, visando uma abordagem de extensão de mercado
prevendo assim a penetração em 4 mercados.

