ValueCare Press release
Temos o prazer de anunciar um novo e empolgante projeto, financiado pela Comissão Europeia,
através do programa de pesquisa e inovação "Horizonte 2020", no âmbito das TIC (Tecnologias da
Informação e Comunicação).
Este projeto inspirador tem como objetivos oferecer serviços (sociais e de saúde) integrados e
personalizados, melhores resultados para adultos mais velhos, experiências aprimoradas no
atendimento e maior satisfação dos prestadores dos serviços sociais e de saúde. O ValueCare
também propõe uma maior eficiência no uso de recursos e na coordenação do atendimento, num
ambiente que garanta a confiança dos utilizadores e decisores políticos sobre o acesso, proteção,
partilha e padronização de dados, que podem ser replicados na UE. O consórcio multidisciplinar do
projeto inclui parceiros de toda a cadeia de provisão de cuidados das áreas social e da saúde digital,
a fim de maximizar as suas probabilidades de sucesso.
O consórcio, composto por 17 parceiros de 8 países da UE, inclui o Erasmus Universitair Medisch
Centrum Rotterdam, Fundação Bruno Kessler, Vodafone Innovus Anonimi Etaireia Systimaton
Epikoininias Aytomatismonkai Efarmagis Pliroforikis, Vidavo SA, Caritas Diocesana De Coimbra 2,
Azienda Unity Marca Trevigiana, Instituto de Serviços da Riccione E Assistenza Agli Anziani,
Departamento de Medicina, Faculdade de Medicina, Universidade de Valência, Iatriko Athinon
Emporiki Anonymos Etaireia, Fundación La Comunitat Valenciana Para Promocion Estrategica El
Desarrollo Y La Innovacion Urbana, Universidade Nacional da Irlanda, Dublin, Echalliance Company
Limited por garantia, Simahia Gia Tin Olokliromeni Frontida, Age Platform Europe, Fundação
Internacional para Cuidados Integrados (IFIC), Senior Europe Sociedad Limitada.
O consórcio, liderado pelo Erasmus Medical Center, foi construído para garantir a cobertura total
das competências científicas, tecnológicas, clínicas e sociais e reunir os pontos de vistas dos
diferentes intervenientes, necessários para desenvolver, testar e avaliar conceitos, paradigmas,
protocolos e intervenções relacionadas ao ValueCare.
A Cáritas Diocesana de Coimbra liderará o piloto em Portugal e terá uma tarefa de liderança
relacionada com as diretrizes éticas.
A Cáritas Diocesana de Coimbra tem-se mostrado especificamente ativa em fazer corresponder as
reais necessidades dos utilizadores finais (tanto primários como secundários) aos requisitos da
componente tecnológica/digital e, portanto, tem desenvolvido elevadas competências na avaliação
e conformidade de questões éticas e no desenvolvimento e avaliação de pilotos de ferramentas
digitais.
O ValueCare fornece uma contribuição significativa noutra área importante do trabalho da Cáritas
Diocesana de Coimbra, que é a cocriação e ampla implementação de ambientes inteligentes,
saudáveis e amigáveis, em toda a Europa, com um foco especial no envolvimento do cidadão e a sua
integração nos cuidados. Neste domínio, esperamos melhorar políticas e experiências/ensaios de
campo que também permitam ao sistema português melhorar os seus cuidados sociais e de saúde,
visando aumentar a qualidade de vida para os cidadãos, assim como, as competências e os custobenefício para as organizações envolvidas.
O projeto, que começou em dezembro de 2019, terá uma duração de quatro anos e o consórcio
encontra-se a trabalhar no desenvolvimento das suas respetivas soluções.

