Os principais objectivos

Os nossos parceiros

Adaptável
Permitir a comunicação entre
todos os intervenientes,
melhorar a gestão do tempo
para os profissionais de
serviço social e de saúde e
ajudar a alcançar uma solução
eficiente, flexível e adaptável.

Prático
Facilitar e melhorar a gestão dos
cuidados a idosos que vivem com
condições neurodegenerativas e
outras condições crónicas.

Cuidados Integrados
Personalizados Promovem a
Saúde das Pessoas Idosas

Personalizado
Um modelo interativo e
personalizado, desenvolvido para
satisfazer as necessidades dos
utilizadores, para adotar hábitos
saudáveis, manter uma rotina
diária e seguir os conselhos das
equipas de cuidados.
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Comunicação
multidisciplinar
Permitir a comunicação entre
setores e disciplinas para
melhorar o tempo e a eficiência
dos custos, e a comunicação
com e entre utilizadores para
reforçar o apoio.
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Sobre o PROCare4Life
PROCare4Life é um projeto financiado
pela UE que propõe um ecossistema
integrado de cuidados escalável e
interativo, facilmente adaptado a
várias doenças crónicas, instituições
de cuidados e necessidades dos
utilizadores, beneficiando doentes,
cuidadores e profissionais de saúde.
Composto por 14 parceiros de 6 Estados Membros
da UE, o PROCare4Life promove a qualidade de vida
dos adultos mais velhos. Coordenado pela Kinetiko
- Driven Solutions LDA em Portugal, o PROCare4Life
é um projeto de 3 anos e terá impacto a vários
níveis, incluindo local, regional, nacional, europeu e
internacional.
O seu objetivo é desenvolver fortes ligações de
comunicação com as atividades de investigação
e inovação relevantes do Horizon 2020 e outros
programas da UE, nacionais e internacionais. Os
principais intervenientes provêm de seis localizações
geográficas e estão envolvidos em vários domínios
da saúde e dos cuidados. Uma vasta gama de
conhecimentos e perícia coletiva é reunida pelos
parceiros do PROCare4Life.
Estes incluem os principais líderes de opinião e
influenciadores:
•

da investigação e inovação à implantação em
larga escala na saúde digital

•

da interoperabilidade e normas, à inovação dos
serviços de saúde

•

do nível técnico ao nível político

A quem se destina o projeto?
Indivíduos e famílias
Indivíduos que vivem com
condições crónicas, adultos
idosos, beneficiários de
prestações de cuidados,
associações de doentes.

Infra-estrutura e
fornecedores de TIC
Partes que fornecem infraestruturas
e interoperabilidade à escala
europeia, incluindo, por exemplo,
fornecedores de plataformas de
registos de saúde eletrónicos (RSE),
desenvolvedores de aplicações
mHealth e de dispositivos wearable.

Prestadores de cuidados
de saúde

Especialistas em saúde
e cuidados

Profissionais da saúde e da
assistência social, institutos
que promovem e implementam
cuidados integrados.

Peritos, principais líderes de
opinião e influenciadores.

Autoridades de saúde e
legisladores

Parceiros do consórcio

A CE e as suas várias direções-gerais,
Parlamento Europeu, OMS, OCDE,
G7. Partes que permitem a entrega
de dados dos cidadãos, acesso e
utilização (proteção da privacidade,
reguladores de tecnologias de saúde).

Utilizadores de dados de
saúde
Partes que fazem uso de dados
agregados em larga escala, incluindo
o meio académico, plataformas de
investigação clínica, redes ou centros
de investigação de doenças (por
exemplo, cancro, doenças raras).

Parceiros do PROCare4Life,
incluindo as redes dos seus
parceiros de mais de 500 membros
de todos os estados-membros da
UE que representam as partes
interessadas nacionais, regionais e
de toda a UE.

Outras partes interessadas
Parceiros da EIPonAHA e da
Innovation to Market (I2M),
intervenientes associados a
histórias de sucesso e boaspráticas identificadas.

