Designação do projeto | PerSoParAge: Recursos pessoais e sociais para a autonomia e participação
social numa sociedade envelhecida
Código do projeto | POCI‐01‐0145‐FEDER‐023678
Objetivo principal| Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção |Norte, Centro e Alentejo
Entidade beneficiária |Instituto Politécnico de Castelo Branco
Entidades parceiras | Institutos Politécnicos de Portalegre, Guarda, Bragança e Castelo Branco e
Municípios de Castelo Branco e Idanha‐a‐Nova
Data de aprovação | 24‐07‐2017
Data de início |25‐10‐2017
Data de conclusão | 25‐04‐2019
Custo total elegível |149.849,50 €
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER ‐ 127.372,08 €

O envelhecimento é um dos aspetos mais desafiadores da sociedade portuguesa contemporânea
constituindo uma oportunidade para que a sociedade se adapte de forma inovadora, procurando
alcançar uma dinâmica de desenvolvimento e de efetiva coesão social e territorial.
Os territórios do interior são marcados por elevados índices de dependência e de envelhecimento, o
que dificulta a existência de escala na oferta de alguns serviços, do que decorre um conjunto de
especificidades e necessidades que este projeto procura conhecer, de modo a propor instrumentos e
ações inovadoras de apoio à decisão e gestão.
Este projeto insere‐se no âmbito da linha de investigação sobre a territorialização do envelhecimento,
ou seja, como os territórios e os seus recursos humanos e materiais respondem ao envelhecimento
da sua população e às problemáticas e necessidades atuais e futuras dos indivíduos, que tem sido
desenvolvida nas formações graduadas e pós‐graduadas do IPCB, incorporando também investigação
já desenvolvida por outros IP, nas regiões dos copromotores. Este consórcio gerando sinergias
justifica‐se tanto pela implantação no ecossistema a estudar, como pelas diferentes valências da
equipa que vão ao encontro dos objetivos delineados.
O principal objetivo é a construção de conhecimento que responda aos desafios das alterações
demográficas sentidas nas regiões dos copromotores e se constitua como motor de uma estratégia
de desenvolvimento regional partilhada e construída através da mobilização dos diferentes parceiros
(IES, autarquias, unidades de saúde, IPSS, outras entidades e agentes e sociedade em geral), tanto no
diagnóstico como na avaliação das propostas e disseminação/aplicação dos resultados.
Pretende‐se elaborar instrumentos e propostas de apoio ao desenvolvimento de políticas territoriais
de envelhecimento e de resposta às necessidades da população e das organizações locais (construção
de instrumentos; construção de uma base de dados georreferenciados dos idosos e equipamentos e
soluções que promovam a utilização das tecnologias digitais e assistivas e de apoio capazes a
qualidade de vida dos idosos e que se reflita em maior autonomia e também construção e
desenvolvimento de programas que promovam a integração, participação e implicação das pessoas
idosas na vida local e no desenvolvimento dos territórios

Resultados Esperados
Indicadores
Nº de aplicações inovadoras testadas com sucesso na resposta a desafios societais no
âmbito do projeto
Nº de colaborações entre entidades referidas no ponto 3.1 do AAC

Valor
1
24

Nº de colaborações entre entidades referidas no ponto 3.1 com entidades referidas
nos pontos 3.2 e/ou 3.3 do AAC

6

Publicações científicas

12

Livros

1

Artigos em revistas internacionais

5

Artigos em revistas nacionais

6

Relatórios

1

Formação avançada

10

Teses de mestrado

4

Outras teses

6

Outros

18

