
Designação do projeto | Soluções Tecnológicas Inovadoras de 
exportadas para + de 50 países 
Código do projeto |CENTRO-02-0752-FEDER-047295 
Objetivo principal|  Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção |Centro
Entidade beneficiária | SYSDEV, LDA

Data de aprovação | 07-01-2021
Data de início | 01-03-2020
Data de conclusão | 28-02-2022
Custo total elegível |223.209,38 Euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 100.444,22 Euros

Objetivos, atividades e resultados esperados
Com o presente projeto de internacionalização a SYSDEV pretende
expandir-se nos mercados para onde já exportava os seus produtos
e ainda, marcar a sua entrada em novos mercados internacionais. A
sua atividade principal é a prestação de serviços de informática,
mais especificamente de desenvolvimento de soluções de cariz
tecnológico, sendo que no ano pós-projeto se espera alcançar no um
volume de negócio de 645.854,70€, representando a intensidade de
exportações uma percentagem de 44,99%.



Designação do projeto | Kalipso 5.0: Mobile Application Generator for the new 
industry 
Código do projeto |CENTRO-01-0247-FEDER-038404 
Objetivo principal| Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a 
inovação
Região de intervenção |Programa Operacional Regional do Centro
Entidade beneficiária |SYSDEV, LDA

Data de aprovação | 12-09-2018
Data de início | 01-03-2018 
Data de conclusão | 29-02-2020
Custo total elegível |313.688,85 EUR
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 214.045,59EUR

O projeto "Kalipso 5.0" permitiu obter inúmeros avanços em múltiplas vertentes
nas plataformas de geração de aplicações móveis através da integração de
plataformas de pagamento, na permissão de criação de aplicações de
funcionalidades de voz, de aplicações que interajam com óculos inteligentes, na
integração de equipamentos produtivos, sensores, sistemas de leitura, sistemas
de comunicação, impressão, entre outros. Permitiu também a integração de
diferentes sistemas de leitura de dados (código de barras, RFID, NFC), a
integração com sistemas de comunicação, com Social Media, com dispositivos
eletrónicos/informáticos e com plataformas na Cloud. Portanto, claros avanços
face às soluções mais evoluídas do mercado. A Sysdev consegue, assim, dar um
salto quer tecnológico, quer processual, face à concorrência, relacionando os
mundos físico e virtual, criando a possibilidade de gerar aplicações para
qualquer serviço e/ou processo, mas também que estas funcionem como um
sistema ciberfísico.
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