PROGRAMA MAIS

Empresa de assessoria e consultoria tecnológica
Assegura Financiamento para Projeto de Investigação e
Desenvolvimento
A HYDRA IT pretende por via
do projeto Hydra IT 360º capacitar
e
reforçar
as
competências Internas de I&DT,
o que se traduzirá num upgrade
da empresa por via da criação
e consolidação de uma unidade
devidamente estruturada com
características de permanência
e dedicada exclusivamente ao
desenvolvimento de atividades
de I&DT.

FACTOS RÁPIDOS ››
Sinopse
Com um sólido posicionamento e conhecimento acumulado no campo da assessoria e consultoria tecnológica, associado a uma ampla
experiência no desenvolvimento e integração de soluções e projetos complexos no sector das TI, a Hydra iT possui atualmente
capacidade e experiência relevantes em domínios estratégicos, possibilitando aos seus Clientes transformar a informação disponível
numa vantagem competitiva. Numa reunião com o Programa Mais, a empresa verificou que o seu projeto de investigação e
desenvolvimento reunia as condições necessárias para se candidatar a um financiamento nacional. A HYDRA IT resolveu concorrer,
com a ajuda do Programa Mais, e recebeu um subsídio de €128.720.

Situação
O presente projeto de investimento, sob o acrónimo de HY360, visa a criação de um Núcleo de I&DT, em que as principais estratégias
associadas são nomeadamente o alargamento da gama de bens ou serviços, a entrada em novos mercados ou aumento da quota de
mercado e a melhoria da qualidade dos bens ou serviços. O projeto envolve o desenvolvimento de mecanismos, componentes e outros
elementos, consubstanciando uma tipologia de Framework que vai permitir encurtar o processo aplicacional da HYDRA IT, ao privilegiar
paradigmas de reutilização de código e componentes, em arquiteturas aplicacionais. Para concluir a fase de investigação e
desenvolvimento do projeto, a HYDRA IT necessita de investir €257.440.
.

Solução
Em meados de 2012, graças a uma apresentação do Programa Mais, a HYDRA IT tomou conhecimento de que poderia obter
financiamento para o seu projeto. Com a ajuda de um consultor local do Programa Mais, a empresa apresentou uma candidatura ao
Ministro da Economia. O trabalho desenvolvido pela empresa causou sensação no seio da comissão de avaliação responsável pela
atribuição de subsídios do SI I&DT – Núcleos de I&DT para fins de investigação e desenvolvimento, que resolveu reconhecer o

potencial do projeto e a sua elegibilidade.

Benefícios





Cobertura de 50% do custo total do projeto.
Incremento significativo das competências da equipa de I&D.
Aprofundamento sistemático e programado das relações institucionais e com grupos tecnológicos e de dados.
Projeto direcionado para o sector da Saúde onde a HYDRA IT tem revelado um grau crescente de know-how acumulado

›› Para mais informações, consulte: www.programamais.pt

