
 
 
 

Designação do projeto| VOLTO JÁ: Programa de Intercâmbio Sénior 
 
Código do projeto| ALT20-03-0145-FEDER-024111 (SAICT-POL/24111/2016) 
 
Objetivo principal| Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
 
Região de intervenção| Alentejo  
 
Entidade beneficiária| Instituição Proponente: Instituto Politécnico de Santarém 
Instituições Participantes: Instituto Politécnico de Beja e Santa Casa da Misericórdia de 
Santarém 
 
Data da aprovação | 25-05-2018 
 
Data de início | 24-08-2018 
 
Data de conclusão | 23-02-2021 
 
Custo total elegível | 144.153,22 EUR 
 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 122.530,24 EUR 
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
Objetivos: O objetivo geral do projeto VOLTO JÁ é a operacionalização de um programa de 

intercâmbio entre organizações de Economia Social que promova experiências culturais, turísticas 

e artísticas; desenvolver um conjunto de ações com impacto direto na mobilidade sénior e 

exclusão social. De forma sucinta, o projeto tem nomeadamente como objetivos:  

- Desenvolver um modelo de negócio de turismo social para idosos (foco nos institucionalizados 

em lares ou centros de dia);  

- Implementar um modelo de negócio através de uma rede de instituições garantindo o 

intercâmbio na região do Alentejo;  

- Implementar uma plataforma de TIC para gerir a informação (registo de instituições; ofertas dos 

serviços de intercâmbio disponíveis, acesso a instituições e experiências disponibilizadas para a 

área de turismo social). 



 
 

Atividades: O projeto envolve uma equipa multidisciplinar das instituições IPSantarém e IPBeja, 

bem como envolve estudantes do ensino CTESP, licenciatura e mestrado (duas instituições de 

ensino) para a concretização da investigação. Envolve ainda os parceiros/instituições da 

Economia Social (ex. lares, centros de dia). Em síntese, as atividades incluem: 

- Diagnóstico de necessidades e caracterização do perfil  

- Plataforma TIC  

- Análise de marketing e desenvolvimento de pacotes de turismo social  

- Mix promocional, distribuição e avaliação de pacotes de turismo social  

- Proteção de propriedade intelectual  

- Prova de conceito  

- Disseminação de resultados  

- Avaliação do projeto 

Resultados: Desenvolvimento de uma plataforma TIC; redes de comunidades; prova de conceito 

(realizada nas instituições de Economia Social e cuja avaliação será efetuada sob a supervisão de um 

perito internacional convidado); dois e-book; três reuniões de trabalho e uma conferência 

internacional. 

 


