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DECISION SUPPORT FOR INDEPENDENT LIVING

Decision Support Solutions for Independent Living
Using an Intelligent AAL Product and Service Cloud
Ao combater as lacunas de uma plataforma web, ao fornecer uma visão geral do ecossistema
AAL e ao apoiar uma tomada de decisão informada, o projeto ActiveAdvice visa a criação de
uma rede de assessoria e apoio à decisão por toda a Europa. Isto é suportado por um ambiente
abrangente, baseado nas TIC, apresentando o estado de arte dos serviços e tecnologias AAL
oferecidos a níveis regionais, nacionais e internacionais, que são armazenados numa Intelligent
AAL Product & Service Cloud. Ao longo do projeto, serão realizados estudos abrangentes sobre
os consumidores, construindo a base para a conceção e implementação de modelos de
serviços para clientes, sejam eles pessoas idosas e os seus familiares (AAL2C), empresas
(AAL2B) ou organismos governamentais (AAL2G). O feedback interativo do utilizador e os testes
de usabilidade, bem como o certiﬁcado de consultor em todos os países do consórcio, irá
garantir a qualidade do ActiveAdvice e o aumento da assimilação do AAL e o estabelecimento
de uma rede europeia de Consultores Certiﬁcados.
OBJETIVO DO PROJETO

RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTO

O projeto ActiveAdvice pretende proporcionar
um ambiente baseado nas TIC totalmente
funcional com serviços web e serviços móveis
especíﬁcos para pessoas idosas e seus
familiares, para proﬁssionais de design inclusivo
e de engenharia de construção por toda a
Europa, bem como para governos e municípios
envolvidos no Active and Assisted Living (AAL).
O ambiente das TIC oferece uma visão global do
mercado, apresentando produtos e serviços
AAL regionais, nacionais e internacionais de
acordo
com
as
necessidades
dos
consumidores, combinando-os com um foco
forte e integrado sobre o mercado-alvo.

O ActiveAdvice cria uma nova plataforma TIC a
partir de consultores digitais e humanos,
intensiﬁcando a troca de informação e o diálogo
entre especialistas, assim como a absorção de
tecnologias e serviços no domínio da AAL.
Através da criação de três modelos de serviço
adaptados às necessidades especíﬁcas dos três
grupos – alvo (AAL2C, AAL2B e AAL2G),
combinada com a criação de uma rede
internacional de Consultores Certiﬁcados de
vários setores de atividade relacionados com a
AAL,
é
esperado
um
aumento
da
consciencialização para a implementação de
soluções AAL em toda a Europa.

FIND OUT MORE
www.project.active advice.eu
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