
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

REUNIÃO DE CONSÓRCIO DO PROJETO ACTIVEADVICE 

E DO MARKET OBSERVATORY 

No sentido de planear o último ano do projeto 

ActiveAdvice, o consócio reuniu em meados de 

Janeiro em Manchester. O principal objetivo da 

reunião consistiu em planear as próximas 

interações dos testes de usabilidade, trabalhar 

sobre as funcionalidades de suporte de decisão, e 

reforçar a estratégia de exploração. Num número 

alargado de workshops intensivos, o consórcio 

trabalhou na questão referente às árvores de 

decisão, chegou a consenso relativamente aos 

futuros guiões de acessibilidade para os 

organismos governamentais, e tomou decisões 

importantes no que concerne as próximas fases do 

projeto. Para além disso, uma reunião com o AAL 

Market Observatory garantiu o futuro alinhamento 

de projetos com o intuito de criar sinergias.

RESULTADOS DO 1º LOOP DOS TESTES DE 

USABILIDADE

Enquadrado num design centrado no utilizador, o 

projeto ActiveAdvice considera os testes de 

usabilidade como uma prática incontornável e 

insubstituível para a obtenção de input sobre a 

forma como os utilizadores finais interagem com a 

plataforma. A primeira iteração dos testes de 

usabilidade do ActiveAdvice decorreu entre 

Novembro e Dezembro de 2017, tendo como 

objetivo avaliar até que ponto a plataforma 

permitia realizar um conjunto de tarefas com 

eficiência, eficácia e satisfação. As funções centrais 

da plataforma assim como o seu ‘look and feel 

appeal’ (se é visualmente apelativa ou não) 

constituíram o grande foco de análise para esta 

primeira iteração. Os testes tiveram lugar na 

Bélgica, na Holanda e em Portugal com 

utilizadores dos três segmentos do grupo de 

AAL2C – pessoas mais velhas com autonomia, 

pessoas mais velhas com perdas significativas de 

autonomia e cuidadores informais. O protocolo foi 

desenhado de forma a capturar as escolhas de 

navegação dos participantes na plataforma, 

índices de conclusão de tarefas e índices de 

satisfação geral. Foram consideradas medidas 

objetivas (por exemplo, índices de conclusão de 

tarefas) e subjetivas (por exemplo, satisfação). Os 

resultados obtidos com este primeiro loop dos 

testes de usabilidade irão suportar o processo de 

tomada de decisão relativamente às próximas 

atividades do ActiveAdvice, que serão igualmente 

informadas pelos próximos testes. 

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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do projeto
Objetivos

PARTILHE AS SUAS EXPERIÊNCIAS NO CENTRO DE 

INFORMAÇÃO & CONSCIENCIALIZAÇÃO DO ACTIVEADVICE!

O Centro de Informação e Consciencialização do 

ActiveAdvice, disponível em https://www.activeadvice.eu/, 

fornece informação atualizada sobre produtos e serviços 

no âmbito do AAL, informação acerca de eventos e 

atividades a decorrer na comunidade, últimos 

desenvolvimentos do mercado, e casos e histórias reais de 

utilizadores sobre as suas experiências com produtos ou 

serviços AAL. O Centro tem como objetivo consciencializar 

sobre o AAL e fornecer informação sobre soluções 

recentes que possam ajudar as pessoas mais velhas a 

permanecer nas suas casas, de forma independente, 

durante mais tempo, assim como auxiliar os prestadores 

de cuidados. Se desejar fazer parte da comunidade 

ActiveAdvice, contacte-nos em office@activeadvice.eu – 

teremos todo o gosto em partilhar a sua história!

PROGRESSO TÉCNICO - TESTE DA ‘CLOUD’ PARA PRODUTOS 

& SERVIÇOS AAL

Um grande passo foi dado no que concerne o 

desenvolvimento técnico, pelo que a ‘Cloud’ de Produtos 

e Serviços AAL está a ser testada internamente antes de 

ser disponibilizada às organizações e empresas que irão, 

posteriormente, alimentar a plataforma com soluções 

AAL. Relacionados com a ‘Cloud’, estão os Consultores 

Digitais que guiam e aconselham o consumidor – um 

consumidor privado, um representante governamental, ou 

uma empresa –  à decisão que melhor dê resposta às suas 

necessidades. Teríamos todo o gosto em incluir o seu 

produto ou solução – contacte-nos em 

office@activeadvice.eu para mais informações.

INVESTIGAR AGREGAR IMPLEMENTAR CONECTAR

@activeadvice_eu

www.project.active advice.eu

office@active advice.eu

Supported by

02
Page

ACTIVE 
DECISION SUPPORT FOR INDEPENDENT LIVING

ADVICE


