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A Rede Portuguesa Ambientes Saudáveis, inteligentes e Amigáveis reúne uma rede alargada de
organizações portuguesas comprometidas com a promoção de uma agenda conjunta para a
implementação de Ambientes inclusivos para todas as idades, com particular incidência nas áreas
da Saúde, Apoio Social, TICE e Infraestruturas.
A Rede privilegia também uma participação em hélice quádrupla, promovendo ativamente a
colaboração entre a investigação/academia, autoridades públicas, empresas e sociedade
civil/cidadãos, com o objetivo de abordar e encontrar soluções comuns para os desaﬁos nacionais
nesta temática, com base nos seguintes princípios:

PRINCÍPIOS DA REDE
1. GOVERNANÇA
A Rede é dinamizada por um Grupo de Trabalho constituído por 2 órgãos principais:
COORDENAÇÃO
A Coordenação Técnica é assegurada por Carina Dantas | Cáritas Diocesana de Coimbra
A Coordenação Cientíﬁca é da responsabilidade de João Apóstolo | ESEnfC
CONSELHO CONSULTIVO
O Conselho Consultivo congrega 10 personalidades de referência a nível nacional:
• José Pereira Miguel | Coordenador do Grupo de Trabalho proponente da Estratégia Nacional para
o Envelhecimento Ativo e Saudável (ENEAS) 2017-2025
• Patrícia Calado | NCP Horizonte 2020, GPPQ | FCT | ANI
• Manuel Veríssimo | Coordenador Ageing@Coimbra
• Elísio Costa | Coordenador Porto4Ageing
• Joaquim Cunha | Diretor-Executivo Health Cluster Portugal
• Jorge Dias | UC/IPN
• Gil Gonçalves | CSO Inova+
• Rui Maia | Diretor da Replicar Socialform
• Sandra Rafael Pais | Coordenadora Centro Internacional sobre o Envelhecimento, UAlg
• Alexandra Rodrigues | Directora de Serviços na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDRC)
Estes órgãos garantem a dinamização da Rede, sendo responsáveis por trazer prioridades e desaﬁos
reais, fornecendo orientação sobre os conteúdos a explorar e potenciais stakeholders relevantes
para a agenda de trabalho, bem como para o planeamento de reuniões e eventos; a articulação
entre os vários parceiros; os meios de comunicação e a divulgação de informação relevante.

2. PARTICIPAÇÃO E FINANCIAMENTO
A participação na Rede é aberta a todas as organizações interessadas, é gratuita e é formalizada
através da subscrição de um formulário online, que garante a subscrição da Política de
Privacidade dos dados institucionais.
Os eventos da Rede são gratuitos, sendo os custos associados a deslocações ou outros
assegurados por cada um dos participantes. Os custos de realização associados aos eventos ﬁcam
a cargo do parceiro anﬁtrião ou são partilhados entre parceiros mediante acordo prévio.
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3. COMUNICAÇÃO
As atividades da Rede estão suportadas numa página web, assegurada no primeiro ano de
funcionamento pela Cáritas de Coimbra. Esta página inclui a identidade da Rede, identiﬁcação do
Grupo de Trabalho e parceiros, agenda estratégica, divulgação de atividades relevantes e de boas
práticas.
São privilegiadas, sempre que possível, as comunicações por suporte digital, para obviar a
constrangimentos ﬁnanceiros e possibilitar o alargamento de participação a todos os parceiros.
Os eventos e reuniões de trabalho regulares são essenciais para implementar os objetivos
estratégicos da rede, promovem a colaboração entre os vários parceiros e permitem para
compartilhar desaﬁos, explorar oportunidades e implementar a agenda programada.
Estes eventos incluem:
• Fórum inicial
• Reuniões regulares da Rede
• Participação em eventos externos
A Rede Portuguesa participa da Rede Internacional da ECHAlliance, sendo que a Coordenação
Técnica assegura esta relação e coordena-a com os restantes membros.

