Designação do projeto: Expansão Internacional da CODEVISION e Diversificação de mercados
Código do projeto: NORTE-02-0752-FEDER-025820
Objetivo principal: Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção: Norte
Entidade Beneficiária: CODEVISION, S.A.

Data de aprovação: 06-07-2017
Data de início: 01-10-2017
Data de conclusão: 30-09-2021
Custo total elegível: € 309.725,00
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – € 139.376,25
Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável

Objetivos, atividades e resultados esperados:
O projeto da CODEVISION co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do
PO Norte, visa aumentar a sua capacidade de internacionalização através de uma abordagem estruturada aos
mercados internacionais e uma clara aposta em:
1. Conhecimento dos mercados externos: € 83.100,00;
2. Novos métodos organizacionais nas práticas comerciais: € 90.625,00;
3. Prospeção e presença em mercados internacionais: € 73.000,00;
4. Desenvolvimento e promoção internacional de marcas: € 90.625,00.

Projeto executado e acompanhado por

Informação atualizada a 14-07-2021

Designação do projeto: Plataforma Hello: Plataforma inteligente para o combate ao insucesso escolar
Código do projeto: NORTE-01-0247-FEDER-047004
Objetivo principal: Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção: Norte
Entidade Beneficiária: CODEVISION, S.A.

Data de aprovação: 30/07/2021
Data de início: 01/07/2021
Data de conclusão: 30/06/2023
Custo total elegível: € 849.292,10
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER – € 624.130,96
Copromotor
CODEVISION, S.A.
UNIVERSIDADE DO MINHO
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

Investimento
303 511,94
327 681,98
218 098,18
849 292,10

Incentivo Aprovado
214 795,84
245 761,49
163 573,63
624 130,96

Objetivos, atividades e resultados esperados:
O projeto Plataforma Hello, co-financiado pelo Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através
do PO Norte, visa o desenvolvimento de uma plataforma
de software na área da educação. O objetivo do projeto
incide em dois eixos prioritários: (i) identificação
atempada de situações de risco escolar, contribuindo
para a vertente da prevenção; (ii) e a promoção de boas
práticas ao nível do estudo e aprendizagem, contribuindo
desta forma para o sucesso escolar. Neste contexto,
pretende-se desenvolver um sistema que permita agregar
um conhecimento aprofundado sobre o aluno, permitindo
a deteção do risco de insucesso precocemente, e assim
prevenir que o mesmo ocorra, resultando em
intervenções mais eficazes e uma afetação de recursos
mais eficiente.
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Projeto executado e acompanhado por

Informação atualizada a 14-12-2021

