
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

CONHEÇA O ACTIVEADVICE @ AAL FÓRUM 2018

O AAL Fórum de 2018, a ter lugar entre os dias 24 e 

26 de Setembro em Bilbao, tem como grande 

tema “Ageing well in the digital age. A growing 

community of change makers”. Neste sentido, o 

projeto ActiveAdvice apresentará os seus 

principais resultados num stand. Será apresentada 

a plataforma ActiveAdvice numa demonstração 

‘ao vivo’, assim como outros resultados do projeto 

e as nossas novas Guidelines para Soluções AAL. É 

com expectativa que esperamos conhecer os 

nossos seguidores e subescritores em Bilbao! 

Gostaríamos de convidar, em particular, as 

empresas e prestadores de serviços a tornarem-se 

parte da nossa base de dados -  com o 

ActiveAdvice terão a possibilidade de apresentar 

as suas soluções AAL para uma audiência alargada 

e comparar os seus produtos com outros. Procure 

pelo nosso stand e teste a plataforma 

ActiveAdvice por si mesmo!

HIGH TECH, HIGH TOUCH – WORKSHOP 11 | AAL 

FORUM 2018

Convidamos os participantes do AAL Forum para o 

nosso workshop “High Tech, High Touch: 

Authorized Active Advisors as mediators between 

AAL providers and consumers”. Os participantes 

do workshop terão a possibilidade de colaborar 

para o desenvolvimento do conceito de “Human 

Advisors”, que constituem a adição humana à 

plataforma digital contribuindo para o seu uso. O 

principal objetivo deste workshop passa por refinar 

o conceito de “Authorized Active Advisors” 

considerando os diferentes perfis, modelo de 

provisão de serviços, estratégias de 

sustentabilidade, assim como, o código de 

conduta e o processo de garantia de qualidade; 

assim como explorar quão atractivo é o conceito 

de Human Advisor considerando as realidades 

locais e profissionais dos participantes. O nosso 

workshop terá lugar na terça-feira, dia 25 de 

Setembro, entre as 16:00 e as 17:30. 

Contactos;

@activeadvice_euwww.project.active advice.eu office@active advice.eu
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GUIDELINES DO ACTIVEADVICE PARA SOLUÇÕES AAL

Tendo em conta um problema específico, quais as 

melhores soluções AAL para adultos mais velhos ou para 

cuidadores? O consórcio ActiveAdvice criou guidelines em 

três tópicos diferentes – Viagens, Voluntariado e Demência 

– no sentido de orientar as pessoas mais velhas e seus 

cuidadores para as melhores soluções possíveis. A primeira 

guideline discute os diferentes desafios que os viajantes 

mais velhos podem enfrentar durante uma jornada e como 

esses desafios podem ser superados e/ou facilitados com 

a ajuda da tecnologia AAL. Ao fornecer exemplos de 

produtos reais disponíveis no mercado, esperamos romper 

com o hiato que muitas vezes existe entre o produto e a 

pessoa que poderia beneficiar dele. Os idosos têm o direito 

de aproveitar as suas viagens ao máximo e queremos 

fornecer todas as informações necessárias para tornar isso 

possível.

TESTES DE USABILIDADE ACTIVEADVICE & HUMAN ADVI-

SOR WORKSHOPS 

Atualmente, estamos a realizar testes de usabilidade à 

plataforma ActiveAdvice com representantes de todos os 

nossos grupos-alvo - AAL2C (Consumidores), AAL2B 

(Negócios) e AAL2G (Governos). A plataforma é testada em 

ambientes reais, mas controlados, abordando a 

usabilidade, as funcionalidades e a impressão geral da 

plataforma e da solução encontrada. Paralelamente, 

estamos também a testar o conceito de consultores 

humanos - Human Advisors -  em todos os países 

representados no consórcio.

INVESTIGAR AGREGAR IMPLEMENTAR CONECTAR

@activeadvice_eu

www.project.active advice.eu

office@active advice.eu
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