
CONHEÇA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
DO PROJETO ACTIVEADVICE 

Apoio à tomada de decisão para uma vida independente
Utilização de uma ‘Cloud’ inteligente de produtos & serviços AAL 

ACTIVEADVICE: CENTRO DE INFORMAÇÃO & 

CONSCIENCIALIZAÇÃO

Concretizou-se a primeira etapa do desenvolvimento 

da plataforma ActiveAdvice de apoio à tomada de 

decisão: o Centro de Informação e Consciencialização, 

agora online em www.activeadvice.eu. O Centro 

oferece contributos no âmbito de: últimos 

desenvolvimentos no mercado, em particular no 

que respeita a produtos e tecnologias emergentes 

(Market & Insights); casos e histórias de utilizadores 

relativas às suas experiências com produtos e 

serviços AAL (Practices & Stories); características 

de produtos e serviços (Products & Services); 

descrição de projetos atuais na área do AAL e 

Smart Health (Concepts & Projects); assim como 

informação acerca de eventos e atividades a 

decorrer na comunidade (Community & Events). O 

Centro de Informação & Consciencialização é o 

ponto de entrada para a plataforma ActiveAdvice 

que em breve irá acolher a Cloud Inteligente de 

Produtos & Serviços e os Consultores Digitais, 

ambos direcionados para o suporte à tomada de 

decisão acerca das melhores soluções AAL para 

cada pessoa mais velha. 

ACTIVEADVICE NA CONFERÊNCIA ICT4AWE 

Membros do consórcio ActiveAdvice apresentaram 

- na 3ª Conferência em Tecnologias da Informação 

e da Comunicação para um envelhecimento 

saudável e e-Health (ICT4AWE) - alguns dos 

resultados mais relevantes das entrevistas 

conduzidas com as partes interessadas do projeto. 

Foram discutidas as conclusões retiradas do 

estudo qualitativo centrado das necessidades e 

requisitos de cada grupo-alvo. No artigo intitulado 

‘A Multi-perspective View on AAL Stakeholders’ 

Needs: A User-centred Requirement Analysis for 

the Activeadvice European Project’, são discutidas 

as diferentes perspetivas das partes interessadas 

acerca do projeto. O artigo ilustra como 

necessidades distintas podem ser integradas 

numa análise de requisitos, incluindo todo o 

ecossistema de partes interessadas no processo 

de design. Através da inclusão, não só os 

utilizadores finais (i.e. pessoas mais velhas e seus 

familiares) mas também de outros utilizadores 

secundários e terciários (i.e. empresas e instâncias 

governamentais), o ActiveAdvice tem a 

oportunidade de chegar a uma audiência mais 

alargada e produzir resultados ao nível da 

consciencialização pública para o AAL.
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O ActiveAdvice é um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia - Programa AAL - e pelas agências 
nacionais da Áustria, Bélgica, Holanda, Portugal, Suíça e Reino Unido.
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do projeto

Objetivos 

ACTIVEADVICE AO ENCONTRO DAS EMPRESAS – 

AAL2BUSINESS

Com vista refinar o plano de negócios inicialmente 

desenvolvido para o ActiveAdvice, membros do consórcio 

participaram num workshop AAL2Business. O workshop 

inseriu-se numa ação de suporte a decorrer desde 2014, 

disponibilizada a todos os projetos AAL pela Associação 

AAL. No workshop, conduzido pelo Nordic Healthcare 

Group (Finlândia), o plano de negócios inicial foi 

trabalhado, sobretudo no que concerne à proposta de 

valor para cada grupo-alvo (AAL2C, i.e. pessoas mais 

velhas e seus cuidadores; AAL2B, i.e. empresas; AAL2G, i.e. 

instâncias governamentais). Alicerçado na experiência 

prática deste workshop, o modelo de negócios do 

ActiveAdvice poderá ser aperfeiçoado, integrando novas 

ideias de sustentabilidade para o projeto. 

SINERGIA DE FORÇAS: ACTIVEADVICE E AAL MARKET 

OBSERVATORY

Em Fevereiro teve lugar a primeira reunião de trabalho 

entre o ActiveAdvice e o Grupo Technopolis. Este grupo 

recebe apoio do programa AAL para instalar um novo AAL 

Market Observatory. Este observatório complementa o 

projeto ActiveAdvice na medida em que oferece 

contributos sobre as tendências e perspetivas na área do 

AAL. Esta informação encontra-se integrada no Centro de 

Informação & Consciencialização do ActiveAdvice, 

suportando as atividades de comunicação e 

disseminação do mercado e tendências de investimento, 

de eventos e novas tecnologias. Ao mesmo tempo, o 

Market Observatory beneficia da parceria estabelecida, 

utilizando a plataforma ActiveAdvice para disseminar 

informação. Em conjunto, o ActiveAdvice e o grupo 

Technopolis criaram um plano de colaboração e 

cooperação produtivo para ambas as partes e para o 

mercado. 

INVESTIGAR AGREGAR IMPLEMENTAR CONNECTAR

@activeadvice_eu

www.project.active advice.eu
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