AGENDA DO WORKSHOP
“Plataformas web abertas 
que apoiem o envelhecimento
ativo e saudável”
Microsoft Teams meeting: link para o workshop

PORTUGAL
25 de Fevereiro de 2021, 14h GMT.

AGENDA DO WORKSHOP
Portugal
Audiência: U
 tilizadores finais, empresas fornecedoras de tecnologia, entidades 
de investigação, prestadores de cuidados formais, decisores políticos.
Hora

14:00-14:15

Tema

Língua inglesa **
Língua portuguesa * 

Oradores

Boas vindas. 
Objetivo da reunião: partilhar conhecimentos e recolher necessidades e dúvidas de
possíveis utilizadores de plataformas abertas na área do envelhecimento ativo e saudável.
Introdução ao projeto PlatformUptake.eu:
• Objetivos;
• Resultados obtidos até à data.

Diana Guardado,
Cáritas Diocesana de Coimbra, Portugal*
Alexander Nikolov, SYNYO GmbH, Austria**
Willeke van Staalduinen, Afedemy, Academy on
Age-Friendly Environments in Europe BV, Holanda**
Alexander Nikolov**

14:15-14:30

Introdução às plataformas abertas na àrea do envelhecimento ativo e saudável:

14:30-14:45

Plataforma eVida.
Organização de ID&T coordenadora do desenvolvimento de uma plataforma aberta
nacional. (eVida Platform - https://www.evida.pt/ , parcialmente testada na CDC em 2014)

João Quintas, 
Instituto Pedro Nunes, Portugal*

14:45-15:00

A implementação e utilização de plataformas abertas como parte de um 
ecossistema SHAFE - facilidades e obstáculos

Carina Dantas,
SHAFE Network Coordinator, Chair COST Action
NET4Age-friendly, CEO SHINE 2Europe, Portugal*

15:00-15:40

Discussão, perguntas e respostas.
Recolha interativa de feedback.

Moderadora: Diana Guardado*

15:40-15:45

Fecho

Diana Guardado*

• Funcionalidades disponíveis;		

• Demonstração de plataformas.

Flávia Rodrigues,
Cáritas Diocesana de Coimbra, Portugal*

AGENDA DO WORKSHOP
Portugal
O que pretendemos alcançar com o workshop?

Informar os utilizadores finais (adultos mais velhos, pessoas com deficiências ou doenças
crónicas), consumidores finais (organizações de assistência, assistência social, habitação) e
autoridades públicas decisoras sobre a existência de plataformas de serviço abertas. Fornecimento, funcionalidades, custos, uso, proteção de dados.

Atender as necessidades e demandas das várias partes interessadas.

Identificar fatores de sucesso e lições aprendidas a partir de partilha de experiências
deutilizadores finais, consumidores finais e autoridades competentes para a adoção,
alavancagem e promoção de plataformas abertas.

