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Apoio à tomada de decisão para uma vida independente
Utilização de uma ‘Cloud’ inteligente de produtos & serviços AAL
UMA NOVA ‘CLOUD’ DE PRODUTOS E SERVIÇOS AAL

UMA ABORDAGEM INOVADORA DE APOIO À TOMADA DE

O projeto ActiveAdvice pretende criar uma rede de

DECISÃO

aconselhamento ativo e de suporte à tomada de decisão

O ActiveAdvice pretende criar um novo ambiente basea-

a nível Europeu no domínio das tecnologias AAL. Esta

do nas TIC, com consultores digitais e humanos, que

rede é suportada por um ambiente compreensivo base-

permita aumentar a troca de informação e diálogo entre

ado nas TIC, apresentando uma coleção do estado da

especialistas, assim como a adoção das tecnologias e

arte quanto aos serviços e tecnologias AAL oferecidos a

serviços AAL. Através da criação de três modelos de

nível regional, nacional e internacional, que serão aloja-

serviço ajustados às necessidades especíﬁcas dos três

dos numa ‘cloud’ inteligente de produtos e serviços AAL.

grupos-alvo – AAL2C, AAL2B e AAL2G – combinados

Ao longo do projeto, será conduzida uma pesquisa

com a criação de uma rede internacional de Consultores

acerca dos utilizadores ﬁnais, enquanto alicerce para a

Ativos Certiﬁcados, vindos de vários setores de negócio

conceção e implementação dos modelos de serviço

relacionados com as tecnologias AAL, será promovida a

para os clientes, sejam estes as pessoas mais velhas e

consciencialização para a implementação de soluções

os seus familiares (grupo-alvo AAL2C), empresas na área

AAL no contexto Europeu. Uma dupla abordagem inclui

de negócio das AAL (AAL2B) ou organizações governa-

o aconselhamento digital - providenciado através das

mentais (AAL2G). Aspetos como feedback iterativo dos

classiﬁcações do utilizador e das revisões de especialis-

utilizadores, testes de usabilidade, assim como certiﬁ-

tas acerca das soluções – e o aconselhamento humano

cação dos consultores humanos em todos os países que

– oferecido pela Rede de Consultores Ativos Certiﬁca-

integram o consórcio irão assegurar a qualidade do

dos, cujos membros disponibilizam o seu know-how e

ambiente ActiveAdvice ao mesmo tempo que aumen-

conhecimento acerca das realidades locais no âmbito

tam a aceitação das tecnologias AAL e criam condições

dos produtos e serviços AAL assim como das opções de

para o estabelecimento de uma rede europeia de

ﬁnanciamento e apoio público. Baseado no conheci-

Consultores Ativos Certiﬁcados.

mento partilhado pelo ActiveAdvice, os grupos alvo das
tecnologias AAL poderão receber apoio num processo
de tomada de decisão informado sobre como prolongar
e melhorar uma vivência independente através do
aplicação de soluções personalizadas baseadas nas TIC.
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CONSULTORES HUMANOS ENQUANTO CHAVE PARA O SUCESSO
A seleção de soluções técnicas para serem instaladas em domicílios,
espaços públicos ou locais de trabalho depende de fatores humanos,
especialmente em dimensões relacionadas com a conﬁança e a reﬂexão pessoal. Com vista a minimizar os obstáculos relacionados com a
conﬁança em relação às novas tecnologias e com o sentimento de
vergonha acerca do estado de saúde individual, considerou-se que
uma rede de consultores humanos seria um fator de sucesso no âmbito
do ActiveAdvice. Para além da criação de uma rede de especialistas apresentados como Consultores Ativos Certiﬁcados - a utilização das
soluções ActiveAdvice no seu trabalho e a possibilidade de toda a
gente se envolver na comunidade ActiveAdvice, permite uma importante troca de experiências e conhecimentos. Esta troca tenderá a
minimizar os medos e reservas dos utilizadores das tecnologias AAL,
potenciando a adoção dos produtos e serviços. Adicionalmente, os
negócios locais são incentivados para se tornarem parte do ecossistema internacional de AAL, com resultado no enriquecimento do mercado com soluções inovadoras para os seus clientes.

A EQUIPA DO ACTIVEADVICE
A equipa do ActiveAdvice é constituída por sete instituições parceiras
provenientes de seis países Europeus. A equipa é coordenada pela
SYNYO, enquanto entidade responsável por liderar o desenvolvimento
das soluções digitais ActiveAdvice. Os parceiros da academia – designadamente a Universidade de Ciências Aplicadas de Zurich (ZHAW);
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto e
o Center for Health Technology and Services Research (CINT) – serão
fundamentais no desenvolvimento de investigação acerca das necessidades dos stakeholders, das abordagens de apoio à tomada de
decisão, assim como no desenho do currículo de formação para a
consultoria humana. Os parceiros do mundo empresarial – Smart
Homes (SMH), Cybermoore (CYB) e Yellow Window (YW) contribuirão
com o seu Know-How acerca das soluções AAL existentes a nível local,
das necessidades dos utilizadores e da validação de soluções. O
consórcio inclui ainda o município de Alkmaar (ALK), com contributos
fundamentais acerca dos utilizadores dos três grupos-alvo - AAL2C,
AAL2B, e AAL2G – assim como no acompanhamento e testagem da
solução e ambiente ActiveAdvice. Num esforço coletivo, todos os
parceiros irão participar na disseminação do projeto, na formação de
Consultores Ativos Certiﬁcados e na exploração de resultados do projeto ActiveAdvice, que se pretende sustentável e que inclui o desenho de
um plano de negócios sólido.
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