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HoCare – Promoção de soluções inovadoras 
para cuidados domiciliários, reforçando a cooperação 

em cadeias regionais de inovação



Cuidados domiciliários na R.A.M. / 
Cooperação em cadeias Regionais de 

inovação



Processo de aprendizagem

TROCA DE EXPERIÊNCIAS

STAKEHOLDERS

TROCA DE CONHECIMENTOS

PARTILHA DE IDEIAS

3 Estudos de Políticas Temáticas



Estudos temáticos
Pontos fracos - R.A.M.

 Elevada burocracia;

 Recursos financeiros escassos;

 Fraca cooperação entre setor privado e público em inovação;

 Poucas sinergias criadas com o setor do Turismo;

 Necessidade de maior especialização em cuidados domiciliários;

 O PO não contempla um eixo específico para esta área de atuação;

 Poucos projetos com a abordagem Quadruplo-hélix;

 Fraca participação dos cuidadores formais/informais no processo
de inovação.



Estudos temáticos
Pontos fortes - R.A.M.

 Rede de cuidados domiciliários cresceu nos últimos anos;

 Instrumentos de política para financiar a inovação em cuidados
domiciliários;

 Plano Regional de Envelhecimento Ativo 2016-2019, importante
rede de apoio social e de ideias inovadores de assistência
domiciliária;

 Ecossistema favorável à utilização da abordagem Quadruplo-hélix;

 Condições favoráveis para potenciar o Turismo de saúde.



Estudos temáticos
Problemas/desafios comuns

 Fraca cooperação e comunicação entre os principais atores;

 Falta de recursos humanos especializados;

 Falta de infraestruturas de investigação especializada;

 Poucos projetos de investigação e inovação;

 Falta de estratégia e iniciativas prioritárias;

 Investimento público insuficiente na área da investigação social e
tecnologia específica;

 Falta de medidas específicas ao nível dos PO para o apoio à I & I.



 Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM)

• Enfª Ana Gouveia

 Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM)

• Drª Cristina Valle



Transferência de conhecimento adquirido 
com Projeto HoCare / Transferibilidade de 

Boas práticas para R.A.M.





Outputs – 1ª Fase

• 1º Workshop temático, realizado na Madeira:

 Neste evento estiveram presentes mais de 100 pessoas,
incluindo os parceiros internacionais e seus stakeholders;

 Painel de apresentação dos projetos da Madeira, moderado
pelo Profº Miguel Cardoso e com os seguintes oradores:

 Profº Sergi Bermudez, do MITI;

 Profº Pedro Campos, da Wowsystems;

 Engº Vasconcelos e Sá, da Dilectus.

 Visita à ACIF;

 Visita às instalações da Dilectus.



Outputs – 1ª Fase

• 2º Workshop temático, na Hungria:

 Para além do IDE, IP-RAM, estiveram presentes:

 Drª Lícinia Araújo, do SESARAM;

 Enfª Teresa Espírito Santo, do SESARAM.

 Apresentação do projeto da Telemedicina.



Outputs – 1ª Fase

• 3º Workshop temático, na Eslovénia:

 Para além do IDE, IP-RAM, estiveram presentes:

 Drº Miguel Campos, da Wowsystems, com a
apresentação do projeto GRACE;

 Enfª Teresa Espírito Santo, do SESARAM.



 Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM)

• Drª Fernanda Gomes

 Wowsystems, Lda

• Drº Miguel Campos
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