Designação do projeto | SWORD Phoenix
Código do projeto | NORTE-02-0752-FEDER-020812
Objetivo principal | OT 3 - Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte – Porto
Entidade beneﬁciária | SWORD Health S.A
Data de aprovação | 23-03-2017
Data de início | 01-01-2017
Data de conclusão | 30-04-2019
Custo total elegível | 378.405 EUR
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER - 174332,25 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
No âmbito deste Projeto de Internacionalização, a SWORD Health tem
promovido o SWORD Phoenix por todo o mundo.
Trata-se de um projeto focado na abordagem ao mercado externo, no
qual estão incluídas missões empresariais, participação em feiras
internacionais de referência no setor, ações de marketing inovadoras e
contratação de dois recursos humanos qualificados.
Há uma escassez de fisioterapeutas em todo o mundo e a população está a
envelhecer exponencialmente. Portanto, há uma lacuna crescente no
acesso à reabilitação.
Consciente deste problema premente, a SWORD Health desenvolveu o
SWORD Phoenix - uma tecnologia baseada em sensores e de fácil
utilização que representa o primeiro terapeuta digital desenvolvido por AI,
alavancando exercícios terapêuticos e democratizando o acesso a
tratamentos para todos.
Com a nossa tecnologia, uma equipa clínica pode aumentar 3 vezes a sua
produtividade e todas as partes interessadas (seguradoras e sistemas de
saúde) podem ter dados para avaliar a evolução dos pacientes.
Com este projeto, a SWORD já estabeleceu contratos em Portugal,
Noruega, Austrália, Canadá e EUA para oferecer os melhores cuidados sem
que os pacientes tenham que sair das suas casas.

Objetivos estratégicos:
#Proporcionar a democratização do acesso à fisioterapia de alta
qualidade para os pacientes no conforto de sua casa a nível
internacional;
#Promover o envelhecimento ativo, autonomia e qualidade de vida;
#Atingir projeção internacional, com reconhecimento distinto na América
do Norte, Austrália e Europa, fechando contratos em pelo menos 20
cidades centrais no prazo de 2 anos;
#Atingir um crescimento no volume de negócios de aproximadamente
100%, em cada ano nos próximos 2 anos.
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