
 
Designação do projeto |4IE - INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGAÇÃO E 
INOVAÇÃO DO ENVELHECIMENTO   
 
Código do projeto |0445_4IE_4_P 

 
Objetivo Temático |Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

 
Área de Cooperação |Centro-Extremadura-Alentejo 
  
Entidade beneficiária |Universidade de Évora (Beneficiário Principal); Instituto 
Politécnico de Portalegre; Instituto Politécnico de Beja; Universidad de Extremadura; 
Administração Regional de Saúde do Alentejo 
 

Data da aprovação |06-04-2017 

 
Data de início |01-10-2015 
 
Data de conclusão |31-12-2020 

 
Custo total elegível |1 346 288,05 EUR 

 
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER - 1 009 716,04 EUR 
 
Objetivos e resultados esperados 
Pretende-se compreender os aspetos biomédicos, funcionais e psicológicos do 
envelhecimento em contextos concretos, gerar novos modelos e processos de cuidados a 
idosos e soluções tecnológicas que contribuam para a saúde e qualidade de vida destes e a 
sustentabilidade dos serviços. 
Estes temas têm sido tratados nestas regiões de forma isolada e sem profundidade. As 
semelhanças de contexto entre as regiões e a alavancagem de competências conseguida 
através de um trabalho trans-regional coordenado, com abordagem científica e objetivos 
comuns e fortemente orientado para os resultados, melhorará o impacto e o potencial de 
disseminação internacional dos resultados, daí resultando efeitos relevantes e abrangentes 
para um desafio societal atual. 

 
A investigação permitirá o desenvolvimento de novos modelos de cuidados integradores 
intercuidadores e interníveis, em Ambientes Inteligentes de Vida Assistida, com novos 
modelos de interação homem-máquina adequados às características dos idosos. 
Espera-se ainda gerar standards de interoperabilidade entre níveis de cuidados e entre 
países. 
Os resultados esperados são inovadores pois procuram resolver problemas novos com 
abordagens diferentes e numa perspetiva transnacional. 
Serão beneficiados os utentes dos serviços de saúde, particularmente os idosos, os 
profissionais de saúde e o sistema de saúde como um todo na medida em que estes 
resultados contribuem para a sustentabilidade do sistema e a melhoria dos indicadores de 
saúde e bem-estar. 


