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Eventos e-Planning  
Titulo: "A Tecnologia ao serviço da qualidade de vida dos cidadãos idosos",  

Data: 31 de Março 2017, 2h30 PM – 5h30 PM; Sala: !"#$%&'(#)#*+&,$(-&."$/"01)&

Palácio da Rocha do Conde D'Óbidos, Sede Nacional, Jardim 9 de Abril, 1 a 5, 1249-083 Lisboa 

Plano da Sessão:   
 

1. Palestra  “InTouch: Um projecto de investigação-ação para responder ao isolamento social 
e solidão das pessoas idosas", Prof. Barbara Neves (Univ. Melbourne e e-Planning Lab) 

 
2. Discussão e Desenho de Projecto para candidatura AAL, liderada pela Universidade de 

Aveiro, em parceria estratégica com a Cruz Vermelha, e um leque de empresas da área. 
 

1. Palestra: Nesta palestra será apresentada o projecto InTouch da Universidade de Toronto e da 
Universidade de Melbourne, baseado no desenvolvimento e teste longitudinal de uma tecnologia de 
comunicação concebida por via de uma metodologia participativa envolvendo investigadores e 
pessoas idosas. Serão também discutidos os resultados do trabalho de campo em lares de terceira 
idade e desafios encontrados com a adopção e utilização da tecnologia. 

 
 

 

 
Barbara Barbosa Neves é docente na Universidade de Melbourne, Austrália, 
onde lecciona e investiga na área da sociologia da tecnologia, envelhecimento 
e métodos de investigação avançados. Foi Directora Associada e 
Investigadora do ‘Technologies for Aging Gracefully Lab’ (TAGlab) no 
Departamento de Ciências Computacionais da Universidade de Toronto, 
Canadá e Professora Auxiliar em Sociologia na Universidade de Lisboa. Foi 
académica visitante na Universidade de Oslo (Noruega) e Universidade de 
Toronto (Canadá). Doutorou-se em Ciências Sociais pela Universidade 
Técnica de Lisboa em co-tutela com Netlab, Universidade de Toronto em 
2012. 

 
2. Discussão e Desenho de Projecto para candidatura AAL: Apresentação coordenada pelo Prof. 
Pedro Ferraz de Abreu (UA) e Dra Ana Reis (CV) 
 
Participam nesta discussão a equipa e-Planning, liderada por Pedro Ferraz de Abreu,  a equipa 
“AAL” liderada por Nelson Rocha, respectivamente Prof. Catedrático Convidado e Prof. 
Catedrático da Universidade de Aveiro; a equipa da Cruz Vermelha, liderada pela Dra Ana Reis, 
Responsável da área de Sistemas de Informação e Comunicação da Cruz Vermelha, e diversos 
representantes de empresas, como a Altice, Altitude, ESRI, etc. 
 
Como habitual, a sessão é aberta a docentes, investigadores,  alunos e outros interessados, em 
especial das Universidades no Programa e-Planning (UA, UL, UNL), e dos parceiros da 
comunidade e-Planning, tanto em Portugal como a nivel internacional. 


