
 

Designação do projeto | Body Interact Academy 

Código do projeto | CENTRO-01-0247-FEDER-041388 

Objetivo principal| OT1 - REFORÇAR A IDT E A INOVAÇÃO 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | TAKE THE WIND, S.A. 

Data de aprovação | 03-07-2019 

Data de início | 01-10-2018  

Data de conclusão | 30-04-2021 

Custo total elegível | 1.418.631,59 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 910.470,07 € 

Apoio financeiro público nacional/regional | N.A. 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

Este projeto demonstrador centra-se nos seguintes objetivos: 

- Desenvolvimento de uma plataforma na cloud interligada com o simulador Body; 
- Desenvolvimento de uma API para integração facilitada com os principais Learning Management 

Systems; 
- Desenvolvimento de uma ferramenta de edição de testes de avaliação de competências de raciocínio 

e avaliação clínica baseado em OSCE’s (Objective Structured Clinical Evaluation); 
- Instalação da plataforma em 2 escolas-piloto de ensino pré-graduado em Portugal (1 medicina e 1 de 

enfermagem) e fazer sessões de teste e ensaios em 5 instituições educativas estrangeiras; 
- Publicação de um white paper com boas práticas no desenho de currículos baseados na simulação 

para desenvolvimento de competências clínicas e na adoção do simulador Body Interact em 
ambientes pré-graduado de medicina e enfermagem. 

https://bodyinteract.com/


 

Designação do projeto | TAKE GLOBAL 
Código do projeto | CENTRO-01-0752-FEDER-021259 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | TAKE THE WIND - LDA 

Data de aprovação | 03-11-2016 

Data de início | 15-05-2016  
Data de conclusão | 14-05-2018 

Custo total elegível | 264,542.19 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 119,043.99 € 

Apoio financeiro público nacional/regional | N.A. 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 
Este projeto centra-se em três grandes tipologias: 

- o conhecimento de mercados externos (feiras/exposições), nomeadamente do sector de 
educação médica e simulação; 

- a prospeção e presença em mercados internacionais (prospeção e captação de novos 
clientes), assegurar uma presença intensa nos certames-chave que reúnem decision-
makers e os clientes mais inovadores; 

- o marketing internacional, ações de marketing que ajudem a posicionar a empresa e o 
seu produto nos principais mercados. 
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