
Sobre o Projeto

A
metodologia baseada no valor gerado para os

Cuidados Integrados, apoiados pelas Tecnologias de

Informação e Comunicação (TIC) consiste numa

forma de trabalho colaborativo, entre várias organi-

zações de apoio nas áreas social e da saúde, que

pretende ajudar a melhorar o bem-estar geral das

pessoas. As organizações envolvidas trabalham em

parceria, partilhando recursos humanos, materiais ou

outros, para melhor satisfazer as necessidades e

preferências dos seus utilizadores finais.

O envelhecimento saudável e a vida independente

tornaram-se desafios-chave para os países Europeus, à

medida que estes vão registando um crescimento do

número de adultos mais velhos nas suas populações.

Várias organizações internacionais sublinharam a

importância da autonomia e da participação das

pessoas mais velhas, no sentido de se manterem

saudáveis e de garantirem a sua qualidade de vida.
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O VALUECARE é um projeto da

União Europeia (UE) financiado

pelo programa Horizonte2020,

ObjetivosVisão 

que visa proporcionar cuidados integrados eficientes

(sociais e de saúde) a adultos mais velhos alvo de

défice cognitivo, fragilidades ou múltiplas comorbili-

dades crónicas, a fim de melhorar a sua qualidade de

vida (e das suas famílias), bem como a sustentabili-

dade dos sistemas social e de saúde na Europa.

Esta visão dos cuidados integrados baseados no valor

gerado será apoiada por uma solução digital robusta,

segura e escalável, que será testada e avaliada em 7

pilotos Europeus de grande escala, seguindo uma

metodologia sólida desenvolvida pelos parceiros do

consórcio, em conjunto com os utilizadores finais. O

VALUECARE propõe maior eficiência na coordenação

dos cuidados e na utilização de recursos, assegurando

a confiança dos utilizadores e dos decisores políticos

quanto ao acesso, proteção, partilha e standardiza-

ção dos dados, que poderão ser replicados na UE.

O ValueCare procurará garantir a confiança dos utilizadores

e dos decisores políticos quanto ao acesso, à proteção e à

partilha de dados, bem como a possibilidade de replicação e

de implantação em larga escala noutros países da UE.

Locais Piloto

A solução digital VALUECARE será testada e validada

em 7 pilotos de larga escala, selecionados de acordo

com a sua cobertura geográfica para garantir que as

diferenças culturais, administrativas (sistemas de

saúde e modelos de solidariedade) e de estilo de vida

(incluindo diferentes tipos de doença) sejam

consideradas no desenvolvimento da solução digital.

Os 7 locais-piloto são: Atenas, Coimbra, Cork/Kerry,

Rijeka, Roterdão, Treviso e Valência. Os grupos-alvo

destes pilotos incluem pessoas mais velhas alvo de

comprometimento cognitivo ligeiro, fragilidade, AVC,

diabetes, doença cardiovascular ou problemas

neurológicos.
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Melhorar a 

experiência dos 

adultos mais velhos

através de soluções 

digitais inovadoras

Melhorar a 

satisfação das 

equipas de 

cuidados 

multidisciplinares

Gerar maior 

eficiência no uso 

de recursos, 

através de uma 

melhor 

coordenação

Melhorar os 

resultados dos 

cuidados e manter a 

qualidade de vida dos 

adultos mais velhos

com fragilidades

O Projeto VALUECARE visa proporcionar serviços de cuidados

integrados personalizados (nas áreas social e da saúde),

melhores resultados para os adultos mais velhos e uma melhor

experiência de cuidado. Pretende ainda:


