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20 de Setembro
Dia Mundial da Doença de Alzheimer

 
Os cuidadores familiares de pessoas com demência, muitas vezes chamados cuidadores informais, são cruciais para a
qualidade de vida dos doentes. No entanto, os desafios que se levantam a um cuidador são inúmeros.
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) apresentam inúmeras oportunidades para melhorar as soluções
existentes de suporte aos cuidadores dos doentes de Alzheimer, existindo já muitos produtos e serviços no mercado. No
entanto, constatamos que a conceção e a cocriação centradas no utilizador necessitam de ser muito melhor integradas
no processo de desenvolvimento deste tipo de produtos. Já que o envolvimento dos utilizadores finais na coprodução,
garante o desenvolvimento de produtos mais adequados às necessidades reais e concretas destes. 
 

Apresentação do novo projeto Europeu Co-Care

O projeto Co-Care reúne universidades, profissionais de TIC, o sector da saúde e da assistência social e, mais
importante, os utilizadores, para melhorar as abordagens de ensino e aprendizagem e fomentar o empreendedorismo no
sector das TIC e da saúde.
 
O objetivo é que o paradigma da cocriação seja utilizado na conceção de soluções TIC para facilitar a vida diária dos
prestadores de cuidados informais de pessoas com Alzheimer. De forma a melhorar a qualidade dos cuidados que
prestam, dar-lhes uma oportunidade de trabalhar em rede e ajudá-los a manterem-se saudáveis.  
 



O nosso website acabou de ser lançado !



Encontre mais informação sobre o projeto aqui!

Não perca nenhuma novidade
Registe-se para receber as nossas newsletters e as manter-se a par das últimas novidades sobre o projeto

Co-Care.
 

Segue-nos no
Twitter

Click here

https://co-care.eu/
https://co-care.eu/en/register
https://twitter.com/CoCare_Eu?ref_src=twsrc%255Etfw%257Ctwcamp%255Eembeddedtimeline%257Ctwterm%255Eprofile%253ACoCare_Eu&ref_url=https%253A%252F%252Fco-care.eu%252Fen%252F


Encontra os parceiros

Universitidade de Vic
A Universidade de Vic - Universidade Central da Catalunha (UVic-UCC), uma instituição independente apoiada
publicamente, tem como objectivo promover o ensino superior, a formação pós-graduada e as actividades de
investigação científica e cultural.

Fundació Pasqual Maragall
A Fundação Pasqual Maragall é uma fundação privada, sem fins lucrativos, que tem como objectivo alimentar e
apoiar a investigação científica na prevenção da doença de Alzheimer.

 



Instituto Politécnico de Setúbal
Como instituto politécnico superior, o IPS procura, principalmente, estimular "o conhecimento profissional", sem
contudo deixar de lado o "conhecimento científico", como base segura para a formação de profissionais capazes de
colocar as suas competências ao serviço da comunidade.



European Association of Service Providers for Persons with Disabilities
A EASPD é uma rede europeia de ONGs que representa mais de 17.000 organizações de apoio social e de saúde
em toda a Europa, trabalhando para a promoção da igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência
através de sistemas de serviços eficazes e de alta qualidade.

 

Confluència
Confluència é uma empresa de soluções digitais dedicada ao desenvolvimento de aplicações móveis, de identidade
digital, de desenho web, marketing online, análise web, entre outros serviços.



Alzheimer Portugal
Alzheimer Portugal é a única organização em Portugal, especificamente criada para promover a qualidade de vida
das pessoas com demência e das suas famílias e dos seus cuidadores.

 

Alzheimer's Society
A Alzheimer Society é a principal instituição de caridade do Reino Unido contra a demência. Faz campanha pela
mudança, financia a investigação para encontrar uma cura e apoia as pessoas que vivem com demência.



University of Derby
Situada no coração de Inglaterra, a Universidade de Derby desenvolveu-se em torno do património de inovação da
sua região, de forma  a proporcionar um ensino especializado e relevante para a indústria, desde os niveis de
licenciatura aos niveis avançados de investigação e pós pós-graduação.

 



MarkedImprovement
A Marked Improvement E-learning Ltd é uma agência de desenvolvimento de e-learning criada em 2015 com foco
em soluções à medida para clientes de todos os sectores.



Knowledge Biz
Knowledge Biz é uma equipa de talentosos engenheiros e cientistas informáticos com uma sólida formação
académica, competências de investigação, e grande experiência profissional em projectos industriais e de serviços.
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