
  

ENTIDADE PROMOTORA

DESIGNAÇÃO DO PROJETO

OBJETIVO PRINCIPAL



 
Designação do projeto: 
DIGITAL Madeira 
 

Código do projeto: 
 M1420-13-62E4-FEDER-000242 
 

Objetivo principal: 
Implementação de um processo de transformação digital. 
 
 
  
 

Região de intervenção: 
Região Autónoma da Madeira 

 
Beneficiário: 
Perspetiva Crucial, Lda. 
 
 

Data de aprovação:  
Data de início:  
Data de conclusão: 
Custo total elegível: 
FEDER:  
Apoio Público Regional:  

29/08/2022                            
25/08/2022 
16/03/2023 

8.216,79 EUR 
5.751,75 EUR 
  EUR 

 

Objetivos: 
Este investimento possibilitará condições para desempenhar novos serviços e em curto tempo, inovar 
as condições de trabalho através de otimização e aquisição de novas tecnologias, quer seja a nível de 
softwares quer a nível de equipamentos.  A empresa candidatou-se a este projeto com a finalidade de 
adequar-se cada vez mais ao mundo digital.     
 
 
 
 

Atividades (resultados esperados/atingidos): 
A aquisição do equipamento “PhysioSensing Solution – Pressure Plate + Balance Software” e dos seus 
componentes, incluindo software, consiste num equipamento em forma de balança ligado a um 
computador com software informático próprio. Os pacientes são colocados em pé sobre essa balança 
e, através de um sistema de sensores, a balança recolhe informação sobre a forma como o individuo 
distribui o seu peso corporal sobre os seus membros inferiores, ou seja, através desta máquina o 
paciente irá poder realizar os exercícios adequados à sua condição física. Posteriormente esta 
informação é analisada pelo software informático emitindo um relatório que permite uma avaliação 
quantitativa rigorosa sobre a capacidade do paciente se equilibrar. Permite assim uma melhor 
definição dos planos de tratamento em fisioterapia e uma maior eficácia na correção das alterações 
posturais e motoras existentes. Os dois computadores visam apoiar e dar assistência na utilização do 
software e equipamento "PhysioSensing", e possui um melhor processamento interno. 
 
Fotos 



 

   
 
Vídeos ou outros suportes audiovisuais: 

Escolha um bloco modular. Escolha um bloco modular. Escolha um bloco modular. 
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