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

CONHEÇA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS
DO PROJETO ACTIVEADVICE

REVISÃO INTERMÉDIA DO PROJETO ACTIVEADVICE: 

BOM PROGRESSO

Especialistas externos, representantes da Central

Management Unit (CMU) e os pontos de contacto 

das agências nacionais Austríaca, Holandesa e 

Portuguesa, avaliaram o progresso do 

ActiveAdvice em contexto de reunião de revisão 

intermédia. Em Viena, o consórcio apresentou os 

resultados mais relevantes do projeto até ao 

momento, incluindo os relativos à primeira fase de 

envolvimento dos utilizadores, à primeira versão 

do plano de negócios e ao estado do 

desenvolvimento da plataforma. Os participantes 

tiveram a oportunidade de discutir os resultados e 

o consórcio pôde recolher feedback construtivo 

assim como delinear os próximos passos do 

projeto. Nos próximos meses, o projeto focar-se-á 

na continuidade do desenvolvimento dos 

consultores digitais, no refinamento do modelo de

negócios e na implementação de testes com 

utilizadores.

ACTIVEADVICE NO AAL FÓRUM 2017

O projeto ActiveAdvice estará representado no 

AAL Fórum 2017, a decorrer em Coimbra entre os 

dias 2 e 4 de Outubro. Durante o evento, os 

membros do consórcio irão conduzir dois 

workshops: o “Hands-on practice of ‘value 

proposition canvas’ as a tool to develop innovative 

financial models”, com enfoque na apresentação e  

uso da ferramenta ‘value proposition canvas’ 

aplicada ao projeto ActiveAdvice; e o workshop 

“How to make the process of UCD easier in AAL 

projects: increasing adoption through UCD” com 

foco na temática do design centrado no utilizador  

(UCD) em projetos AAL. O projeto estará ainda 

representado num stand e na sessão de pósteres 

com a apresentação das personas do projeto. 

Estamos na expectativa de encontrar os nossos 

seguidores em Coimbra!

Contactos;

@activeadvice_euwww.project.active advice.eu office@active advice.eu
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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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WORKSHOP PRÁTICO COM O ‘VALUE PROPOSITON 

CANVAS’

Este workshop permitirá aos participantes adquirir 

experiência prática com a ferramenta ‘value proposition 

canvas’, dando-lhes confiança para aplicar a mesma aos 

seus projetos com vista a construir modelos de negócio 

mais inovadores. Paralelamente, espera-se que o projeto 

ActiveAdvice beneficie do workshop através do 

envolvimento de grupos-alvo da plataforma que possam 

contribuir com a sua perspetiva para a definição da 

proposta de valor. O workshop terá lugar na terça-feira, 3 

de Outubro, das 09:00 às 10:30h, no AAL Fórum 2017, 

Coimbra.

COMO TORNAR O DESIGN CENTRADO NO UTILIZADOR 

(UCD) MAIS FÁCIL EM PROJETOS AAL

O envolvimento de utilizadores primários no processo de 

desenvolvimento tecnológico continua a acarretar 

desafios consideráveis. Como consequência, denotamse 

ainda lacunas na inclusão dos utilizadores no processo de 

inovação, com consequências ao nível da adoção das 

soluções tecnológicas. Este workshop tem como objetivo 

levantar e partilhar práticas de envolvimento de 

utilizadores ao longo do processo de inovação, desde as 

fases de compreensão até ao teste das soluções e 

passando pela conceptualização e criação do modelo de 

negócios, num processo que se pretende iterativo. 

Espera-se que o workshop resulte numa discussão 

colaborativa acerca dos maiores desafios e soluções  

encontradas na adoção de um design centrado no 

utilizador. O workshop decorrerá na terça-feira, 3 de 

Outubro, das 16:00 às 17:30h, no AAL Forum 2017, Coimbra.

INVESTIGAR AGREGAR IMPLEMENTAR CONECTAR

@activeadvice_eu

www.project.active advice.eu

office@active advice.eu
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