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DECISION SUPPORT FOR INDEPENDENT LIVING

Apoio à tomada de decisão para uma vida independente
Utilização de uma ‘Cloud’ inteligente de produtos & serviços AAL
ACTIVEADVICE @ ALL FÓRUM 2018

garantia de qualidade; e ii) explorar o quão atrativo

O ActiveAdvice participará no AAL Fórum de 2018

e útil os participantes consideram este conceito

com o workshop intitulado “High Tech, High Touch:

tendo em conta as suas diferentes realidades

Authorized Active Advisors as mediators between

locais e contextos proﬁssionais. Este workshop terá

AAL providers and consumers”. No âmbito do

lugar no AAL Fórum, em Setembro de 2018.

projeto europeu ActiveAdvice, uma articulação
entre

as

dimensões

e virtual é

REUNIÃO DO CONSÓRCIO ACTIVEADVICE EM VIENA

considerada necessária e crucial para serviços de

Em Abril, o consórcio do ActiveAdvice reuniu em

aconselhamento na área do AAL – Ambient

Viena com o intuito de partilhar o estado de

Assisted Living. Neste sentido, nasce o conceito de

desenvolvimento do projeto, planear os testes de

Consultores Ativos Certiﬁcados - Authorized Active

usabilidade e, acima de tudo, explorar o conceito

Advisors. De acordo com o projeto ActiveAdvice

de Consultor Humano (Human Advisor) como uma

um

ser

adição ‘humana’ à plataforma digital. Com o

conceptualizado como um mediador entre os

objetivo de delinear o perﬁl destes consultores

consumidores e fornecedores de produtos e

tendo em consideração as características e

serviços

os

especiﬁcidades de diferentes utilizadores e países,

consumidores ﬁnais tenham acesso a uma tomada

o consórcio planeou um conjunto de workshops

de decisão informada – um toque humano numa

em cada um dos países parceiros.

plataforma tecnológica. Deste modo, e uma vez
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discutiu
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visitem e contactem-nos!

para a sustentabilidade, código de conduta e

Contactos;
www.project.active advice.eu

@activeadvice_eu
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HIGH-TECH, HIGH TOUCH: O ACTIVEADVICE NO ICT4WE
2018

Membros do consórcio ActiveAdvice estiveram presentes
na 4ª Conferência em Tecnologias da Informação e da
Comunicação para um envelhecimento saudável e
e-Health (ICT4AWE 2018), onde apresentaram o trabalho
“High Tech, High Touch: Integrating digital and human AAL
advisory services for older adults”. O principal objectivo era
o de apresentar e discutir o conceito de Active Advisor, que
nasceu no âmbito do projecto e que é crucial no campo do
Ambient Assisted Living (AAL) devido à exclusão digital que
ainda afecta muitas pessoas mais velhas. O argumento
apresentado, e que originou um profícuo debate, foi o de
que um ecossistema para soluções AAL deve integrar tanto
o aconselhamento digital como humano, assim como
plataformas de envolvimento físico e virtual.

TRUST REQUIREMENTS FOR DIGITAL ADVISORY SERVICES:
O ACTIVEADVICE NO 4º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
SAÚDE DO IPLEIRIA

O projeto ActiveAdvice esteve também presente no 4º
Congresso Internacional de Saúde do IPLeiria com a
comunicação oral: “Trust Requirements for the Uptake of
Ambient Assisted Living Digital Advisory Services”. Esta

www.project.active advice.eu

participação foi reconhecida com o prémio de melhor
comunicação oral do congresso.
@activeadvice_eu

oﬃce@active advice.eu

