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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

REVISÃO INTERMÉDIA DO PROJETO ACTIVEADVICE:

ACTIVEADVICE NO AAL FÓRUM 2017
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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
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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.

www.project.active advice.eu

Espera-se que o workshop resulte numa discussão
colaborativa acerca dos maiores desaﬁos e soluções
encontradas na adoção de um design centrado no

@activeadvice_eu

utilizador. O workshop decorrerá na terça-feira, 3 de
Outubro, das 16:00 às 17:30h, no AAL Forum 2017, Coimbra.
oﬃce@active advice.eu

