
 

 

Parceiros do projeto HoCare reuniram-se em 
Vilnius – Lituânia 

 

 

Os parceiros do projeto HoCare: Chipre, Eslovénia, Bulgária, Roménia, Lituânia, Hungria, 

Portugal e República Checa, reuniram-se em Vilnius, na Lituânia, em 22 e 23 de março de 

2018 para a última reunião relativa à primeira fase do projeto HoCare. A reunião foi 

organizada pelo Centro de Inovação da Lituânia. 

 

No projeto HoCare, os parceiros cooperam entre si com o objetivo de elaborar 

recomendações de política e Planos de Ação de forma a gerar soluções e serviços 

inovadores no campo dos cuidados domiciliários. O foco da reunião em Vilnius foi a 

discussão sobre a preparação dos Planos de Ação em cada país / região participante. O 

plano de ação é um documento que fornece detalhes sobre as lições aprendidas com a 

cooperação e como estas serão exploradas, a fim de influenciar/melhorar os instrumentos 

de política de cada país / região. Este plano, específica igualmente a natureza das ações a 

serem implementadas, cronograma, atores envolvidos, respetiva estimativa de custos e 

fontes de financiamento. 



  

 

 

Os parceiros discutiram as 32 boas práticas identificadas nos diferentes países envolvidos 

no âmbito dos cuidados domiciliários. As boas práticas identificadas foram implementadas 

com sucesso, e a maioria, financiadas principalmente por Programas Operacionais para a 

Investigação e Inovação. Esta seleção de boas práticas tem por objetivo inspirar e ajudar os 

atores europeus do ecossistema de inovação em cuidados domiciliários a transferi-las para 

o seu contexto regional. Algumas das boas práticas selecionadas serão carregadas na base 

de dados do Programa Interreg Europe. 

 



  

 

A segunda fase do projeto HoCare será dedicada à implementação e monotorização do 

Plano de Ação em cada país participante. Os parceiros reunir-se-ão novamente em Liberec 

(República Checa) em fevereiro / março de 2019 e no evento final de divulgação ao mais alto 

nível, em Nicósia (Chipre), no início de 2020. 

 

O projeto HoCare é executado no âmbito do programa Interreg Europe, financiado pelo 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

 


