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Os principais eventos do projeto EU_SHAFE realizados no seu terceiro semestre 

A elevada troca de boas práticas para a aprendizagem inter-regional em Hamburgo e na região 
da Biscaia focou-se em workshops online de aprendizagem de políticas inter-regionais 

Apesar das grandes dificuldades que a atual emergência sanitária tem causado, o projeto 
EU_SHAFE conseguiu organizar os dois principais eventos agendados para o outono-inverno 
2020-2021: o primeiro relativo à troca de boas práticas para a aprendizagem inter-regional e o 
segundo referente à concretização do 2º domínio do projeto focado em eventos de 
aprendizagem de política inter-regional. 

 
A elevada troca de boas práticas para a aprendizagem inter-regional em Hamburgo 
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Os workshops de aprendizagem inter-regional organizados pela Cidade Livre e Hanseática de 

Hamburgo, Ministério do Trabalho, Saúde, Assuntos Sociais, Família e Integração, nos dias 19 e 
26 de novembro de 2020 como eventos online permitiram uma elevada troca de boas práticas. 

O objetivo do primeiro workshop, realizado no dia 19, foi partilhar as lições aprendidas no 

Domínio 1 da OMS para cidades e comunidades amigas de adultos mais velhos - sete boas 



práticas locais de Habitação recolhidas nas regiões dos parceiros EU_SHAFE e apresentar os 

resultados da análise SWOT dos instrumentos de política neste domínio com referência às 

avaliações recebidas dos grupos de parceiros locais consultados nas diferentes regiões. Durante 

a reunião, foi aplicada pela primeira vez a metodologia desenvolvida pelos parceiros EU_SHAFE 

para analisar e influenciar os instrumentos de política local na área de SHAFE através do 
intercâmbio inter-regional de conhecimento. 

A metodologia apresentada durante o workshop realizado pela Universidade de Deusto tem um 

duplo objetivo: primeiro, visa analisar como os instrumentos de política de cada região 

participante se aproximam de quatro dos oito domínios da OMS para a metodologia SHAFE 

(Habitação, Participação Social, Comunidade e Serviços de Saúde e Comunicação). Em segundo 

lugar, espera-se que a metodologia desenvolvida apoie as regiões na identificação de possíveis 

lacunas para influenciar cada instrumento de política com referência ao trabalho que tem sido 
realizado no terreno por outras regiões europeias. 

Os resultados da análise SWOT relativos às práticas selecionadas do Domínio 1 foram 

apresentados pelos seguintes parceiros de projetos: Cáritas Diocesana de Coimbra, Concelho 

Provincial da região da Biscaia (Diputación Foral de Bizkaia), Centro de Desenvolvimento do 

Coração da Eslovénia (Razvojni centerSrca Slovenije, d.o.o.), Centro de Tecnologia de Vida 

Assistida - Município de Aarhus (Center forFrihedsteknologi - Aarhus Kommune), Cidade Livre e 

Hanseática de Hamburgo (Frei und Hansestadt Hamburg, Behörde für Gesundheit und 

Verbraucherschutz), Ministério dos Assuntos Sociais e Concelho do Condado de Louth (Louth 
County Council). 

Essas apresentações mostraram aos participantes do workshop que , tanto a situação nas 

diferentes regiões, como os instrumentos de política regional são bastante diversos. Uma 

discussão intensa e frutífera ocorreu durante a parte final da reunião, dando aos parceiros uma 

compreensão mais alargada das estratégias para apoiar o desenvolvimento de ambientes de 
vida inteligentes e saudáveis nos diferentes contextos. 

A reunião de 26 de novembro teve a forma de uma visita de estudo online a dois projetos FEDER 

desenvolvidos em Hamburgo, exemplos de boas práticas locais relacionadas com o domínio da 

habitação. Os participantes do workshop tiveram a oportunidade de obter algumas ideias sobre 

as práticas das principais partes interessadas que contribuíram para o seu desenvolvimento, 

gestão e avaliação. 

O primeiro projeto apresentado, “Vernetzes Wohnen im Quartier” (VWIQ) foi financiado pelo 

antigo programa operacional FEDER (2007-2013) e está incluído como uma boa prática no 

Relatório de Avaliação EU_SHAFE. O segundo, “Aktive und Gesunde Quartiere Rübenkamp und 

Uhlenhorst”, é a ampliação do primeiro projeto. É caracterizado por uma abordagem mais 

integrada e transversal e visa conectar diferentes aspetos habitacionais a nível distrital. O 

projeto de expansão foi iniciado em 2016 e ainda está em execução dentro do programa 

operacional atual (2014-2020). O Prof. Thilo Böhmann do Departamento de TI da Universidade 

de Hamburgo, líder científico formal do projeto VWIQ, apresentou os fundamentos do projeto 

e os resultados que surgiram na avaliação de longo prazo realizada em 2014-2016, destacando 

os argumentos que levaram ao aumento de escala do projeto. O Sr. Paskel Vogel, do 

Departamento de TI da Universidade de Hamburgo, apresentou uma visão geral do projeto de 

incremento de escala e da plataforma digital de vizinhança “MyNeighbors”, sublinhando o alto 

nível de aceitação desta tecnologia por parte de pessoas mais velhas. A Sra. Ivonne-Nadine 

Jürgensen, do Departamento de Enfermagem e Administração da Universidade de Ciências 



Aplicadas de Hamburgo (HAW), apresentou as inúmeras atividades relacionadas  com a 

promoção da saúde, mostrando evidências do sucesso dessa estratégia no alcance das metas 

estabelecidas, igualmente durante a pandemia COVID-19. Por fim, o Prof. Uta Gaidys, do HAW, 
apresentou o resultado da avaliação do projeto. 

No encerramento, os participantes ficaram com uma boa visão geral dos projetos e atividades 

financiados no âmbito do programa operacional do FEDER, no contexto de ambientes de vida 
inteligentes e saudáveis em Hamburgo, implementados a partir de 2012. 

Biscaia: Reunião de aprendizagem de política inter-regional focada No domínio 2

 

O segundo workshop da série EU_SHAFE Inter-Regional Policy Learning, foi organizado pela 

região de Biscaia a 19 de janeiro de 2021, com o apoio organizacional e comunicação social 

prestados pela ECHAlliance. O evento, que foi realizado virtualmente devido às restrições da 

COVID-19, contou com a presença de quase 60 participantes, representando um amplo espectro 

de regiões e parceiros europeus. 

Com o objetivo de partilhar as lições aprendidas e as boas práticas recolhidas nas diferentes 

regiões participantes do projeto EU_SHAFE e igualmente relacionadas com as metas da OMS 

para cidades e comunidades amigas de adultos mais velhos: Domínio 2 - Participação Social, o 

objetivo do encontro foi impulsionar o intercâmbio internacional de políticas de aprendizagem 

entre os diferentes territórios e partilhar experiências adicionais relevantes para o projeto. O 

evento proporcionou igualmente aos participantes um conhecimento mais aprofundado das 

iniciativas e ações implementadas na região da Biscaia. 

O workshop foi organizado em quatro sessões para permitir uma demonstração adequada pelo 

projeto EU_SHAFE das boas práticas selecionadas no domínio da participação social e o esboço 

das políticas e iniciativas locais em Biscaia.  Jose Miguel Corres Abasolo, Presidente da região de 

Biscaia e representante do parceiro líder do EU_SHAFE, deu as boas-vindas aos participantes e 

apresentou uma visão geral do projeto EU_SHAFE. Amaya Mendez Zorrilla, da Universidade de 



Deusto, apresentou os resultados preliminares do Relatório Agregado de Boas Práticas 

EU_SHAFE relacionado com o domínio da participação social da OMS, o qual incluiu a recolha de 

boas práticas EU_SHAFE com foco no objetivo do projeto e seus desafios. Os primeiros 

resultados relacionam-se com a avaliação e análise de boas práticas e identificam ações a serem 

priorizadas para aumentar o impacto e as oportunidades de crescimento em escala do projeto. 

Aitzider Mugurra, da Universidade de Deusto, encerrou o primeiro workshop, aprofundando as 

boas práticas da região da Biscaia neste contexto, Cidades Amigas para Todos, Friendly Cities 4 

All: compromisso cívico no campo da acessibilidade urbana. 

A segunda sessão do workshop foi apresentada por Sergio Murillo Corzo, Ministro da Ação Social 

do Governo de Biscaia e centrou-se numa visão geral das políticas e estratégias sociais da região 

de Biscaia. Asier Alustiza, Diretor Geral para a Promoção da Autonomia Pessoal do Governo de 

Biscaia, abriu a terceira sessão delineando a articulação prática dessas iniciativas no território. 

A terceira sessão do workshop foi complementada com a apresentação de duas iniciativas locais, 

as atividades atuais do Conselho da Terceira Idade, apresentadas pelo seu presidente Manuel 

Merino e o plano de participação e qualidade de vida das pessoas com deficiência em Biscaia, 
apresentado por Yolanda Fillat. 

A sessão final do workshop, apresentada por Lourdes Zurbanobeaskoetxea Laraudogoitia do 

Concelho da região de Biscaia, permitiu aos stakeholders  EU_SHAFE tomarem conhecimento de 

uma abordagem teórica que visa apoiar as pessoas mais velhas a tornarem-se atores na sua vida 

pessoal e social. O workshop foi concluído com uma sessão de perguntas e respostas altamente 

interativa entre os participantes e os vários apresentadores. Em seguida, o moderador John 

Farrell, da Rede colaborativa de sites de referência, resumiu os resultados da segunda Reunião 
de Aprendizagem de Política Inter-regional EU_SHAFE, como segue: 

1. A sociedade deve reconhecer as necessidades de todos os cidadãos e desenvolver uma maior 

compreensão dos desafios enfrentados pelas pessoas mais velhas. As pessoas com 
incapacidades deverão ser incentivadas no seu ambiente de vida  

2. A Participação e a Inovação Social fornecem um quadro para uma maior inclusão de pessoas 

mais velhas e pessoas com incapacidades na conceção e cocriação de soluções e iniciativas que 
facilitem a sua autonomia e independência 

3. As políticas precisam de atender às necessidades da sociedade. Uma demografia em 

mudança, maiores necessidades sociais e o reconhecimento dos direitos dos cidadãos são 

algumas das questões-chave a serem consideradas pelos decisores políticos na conceção de 

serviços e infraestrutura, bem como na criação de oportunidades para a integração de novas 

tecnologias digitais que apoiem a independência e autonomia. Para garantir que as 

necessidades de todos os cidadãos sejam atendidas é, portanto, importante criar abordagens 

intersetoriais e governamentais que reúnam responsáveis por políticas e prestadores de 

serviços como empreendedores, PMEs, investigadores e cidadãos para entender os desafios e 

colaborar no desenvolvimento e implementação de soluções.  

O material do workshop online Biscaia, as apresentações dos participantes e gravações online, 
podem ser encontrados no site do projeto EU_SHAFE, na seção da biblioteca. 

Quer saber mais sobre o projeto? Mantenha-se atualizado seguindo o programa no Twitter, 
Facebook, LinkedIn e no site do projeto. 

#EU_SHAFE 

https://www.interregeurope.eu/eushafe/library/
https://twitter.com/EuShafe
https://www.facebook.com/eushafe/?__tn__=kC-R&eid=ARDm3zSwKaev8Gb5IhIBU265L-BKw0SjKGSbZwrCy5UZ1mul5t31o6sf0vom_us_MXh3gVwAfkqUIFyy&hc_ref=ARRSw2XvjAH17DFKgSJdwiDJfsmxyPkUaPaaCtNTGk5KT0zDA11P8446sin6AXmffbA&fref=nf
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F28793629%2Fadmin
https://www.interregeurope.eu/eushafe/

