
Transferibilidade de boas práticas
para a R.A.M.



• Potenciar a criação de soluções inovadoras em cuidados domiciliários em cadeias 

regionais de inovação

• Reforço da cooperação entre agentes públicos e privados utilizando a abordagem 
quadruplo-helix 

• Melhoria da aplicação dos fundos estruturais graças à implementação de políticas 

internacionais

Selecção de 
Boas Práticas 

Transposição 

Objectivos



E-FALLS 
European Network for FALLS Prevention,

Intervention & Security

GP seleccionada

Directório com estudos, referências 
e soluções ICT existentes; 

Subdivide a informação entre a  
prevenção e detecção; 

Estimula o mercado europeu de 
soluções ICT nesta área; 

Melhor preparação dos cuidadores 
para este tipo de situações 



Melhoria das competências e  
formação dos cuidadores  
informais (vídeos formativos); 

Informação actualizada 
periodicamente; 

Funcionamento de um help-desk; 

Melhoria dos cuidados prestados  
aos utentes

WEBNURSE 
Online portal for informal carers

GP seleccionada



Box com ligação à TV (fácil utilização); 

Permite comunicação directa entre 
Utentes e cuidadores (centros de dia, 

centro de saúde, etc.); 

Ligação ao mundo exterior (notícias, 

eventos, etc.); 

Emissão alarmes para toma de  
medicação; 

Reforça sentido de independência 
do utente

SPERO 
Social Comm. Platform for Seniors

GP seleccionada



Plataforma online para agendamento 
e realização de consultas com 
psicólogos profissionais; 

Seguro, anónimo e conveniente; 

Consultas por chat, voz e vídeo. 

Pagamento online e agendamento 
para profissional e data preferencial; 

Combate o estigma da procura de 
ajuda para resolução de problemas 
relacionados com bem-estar mental

PSIPROF 
Telemedicina para psicologia

GP regional apresentada
www.psiprof.pt



Dispositivo electrónico sob a forma 
de elegantes jóias, dotado de 
sensores e actuadores; 

Permite monitorização estado de  
saúde física e mental em tempo-real 

Ligação a sistema online e aplicações 
móveis para familiares, médicos e  
cuidadores; 

Apelo emocional facilita uso da 
solução. Não estigmatizante. 

Promove independência do utilizador 
E resposta mais eficaz

GRACE 
Guidance & Recovery Aging Care Environment

GP regional apresentada

ACELERÓMETRO 
Prevê e detecta quedas

SENSOR DE RESPOSTA  
ELECTRODERMAL GALVÂNICA 

Monitoriza Níveis de Stress

ACTUADOR TÁCTIL 
Alertas para toma de 

medicação

SENSOR DE PRESSÃO 
Toque para chamada 

emergência

APELO EMOCIONAL 
Peça de joalharia como uma oferta 

de um familiar. Evitando-se o 
estigma de um aparelho médico 

SENSOR BATIMENTO  
CARDÍACO 

Detecta padrões irregulares



• A transferibilidade de boas práticas é possível e necessária

• Existe abertura para a transferibilidade de algumas das boas práticas;

• Os problemas sentidos a nível europeu são comuns com os sentidos na Região;

• A transferibilidade de algumas boas práticas é de relativa fácil implementação

• Existe espaço para a criação de novas soluções inovadoras que respondam aos 

desafios específicos da RAM

• Existem canais estabelecidos para melhoria das comunicações entre entidades e 
agentes a nível regional

• O segmento-alvo é receptivo à adopção de novas soluções, tanto do ponto de 

vista do cuidador como do utente

Conclusões



Criação de um consórcio regional com vista à criação de um núcleo de 

desenvolvimento de soluções inovadoras tecnológicas para resolução
das necessidades identificadas, usando a abordagem quadruple-helix

Entidades 
privadas

(Empresas, PMEs)

Entidades
académicas

(Universidade, S.José Cluny, 
entidades do SRDITI)

Prestadores de
cuidados 
informais

(Hospitais, Clínicas,
Dilectus, etc.)

Parceiros
públicos

(Seg. Social, IASaúde)

Desafio



Investigação e desenvolvimento de soluções inovadoras
com vista à supressão de necessidades regionais na área da saúde 

e cuidados informais. 
Plataforma única e transversal

Desafio

Dispositivos monitorização
- Resposta eficiente 
- Histórico de dados 

- Tempo-real 
- Ligação a familiares e profissionais 

- Emergências

Aplicações móveis
- Consulta de dados pessoais e clínicos 

- Ligação a profissionais e familiares 
 - Emergências 

- Consulta de informação técnica/formativa 
- Agendamento consultas 

Portal Online
- Monitorização dados utentes e  

de situações de emergência 
- Oferta formativa e técnica 

- Ponto de encontro de profissionais 
- Agendamento e realização consultas



Recurso aos fundos europeus disponibilizados no quadro Madeira2020

PROCIÊNCIA

• Projecto individual liderado por entidades privadas e com participação

dos restantes parceiros em actividades de investigação e realização
de testes-piloto junto do segmento-alvo (subcontratações, parceiros

não-beneficiários, etc.)

• Projecto em co-promoção liderado por entidades privadas e com 
participação directa (promotor) de entidades SRDITI nas diversas 

actividades de I&DT

Como?



Debate


