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Projeto de 6,8 milhões cria tecnologia para idosos 
 
Detetar quedas, enviar alertas SOS e lembrar toma de medicação são algumas 
das funcionalidades 
 
São cerca de 100 os utilizadores (seniores e cuidadores) que estão a usar e testar, diari-
amente, soluções tecnológicas que podem no futuro simplificar a vida de milhares de 
idosos. O teste piloto, a decorrer no Porto e em Évora, é o resultado do AAL4ALL (‘Am-
bient Assisted Living’ para todos), um projeto financiado em 6,8 milhões de euros pelo 
QREN e que reuniu 27 entidades com o objetivo de desenvolver e implementar tecnolo-
gia e serviços que apoiem a população sénior no que diz respeito aos cuidados de sa-
úde e bem-estar.  
 
Ao longo dos três anos do projeto (2012-2015) foram desenvolvidas centenas de testes 
e criadas dezenas de soluções inovadoras que passam, por exemplo, pela deteção de 
queda do idoso/utilizador pelo smartphone e envio de um SMS de alerta ao seu cuida-
dor; lembrete para a toma de medicação; monitorização da atividade física; contagem 
do número de passos efetuados; cálculo da distância percorrida; quilocalorias despendi-
das; entre outras. A Fraunhofer Portugal é responsável pelo desenvolvimento das tec-
nologias e coordenação técnica do projeto AAL4ALL, que culmina agora com a imple-
mentação de pilotos em diversas regiões. 
 
O piloto, a decorrer durante 4 meses, consiste na utilização diária de smartphones e de 
algumas aplicações desenvolvidas especificamente para auxiliar a população idosa. Para 
além dos idosos, o piloto inclui também testes com os cuidadores, ou seja, as pessoas 
responsáveis por cada idoso (normalmente filhos). Em Évora, os testes estão a ser 
acompanhados pela GNR de forma a agilizar melhor o programa “idoso em segu-
rança”, ou seja, permite perceber quais os idosos que precisam de ajuda imediata, mi-
nimizar deslocações desnecessárias e focar atenção nos utilizadores que mais precisam 
de assistência. 
 
SmartCompanion, GoLiveWear, DeepSigns, Dance Don’t Fall, Cogniplay e COLABORAR 
(uma rede com mais de 400 utilizadores seniores), são alguns dos projetos desenvolvi-
dos pela Fraunhofer Portugal no âmbito do projeto AAL4ALL. O objetivo do projeto 
AAL4ALL é o desenvolvimento de um ecossistema de produtos e serviços em ambiente 
assistido - Ambient Assisted Living (AAL) - com um modelo de negócio associado e vali-
dado através de um piloto de grande escala. A vantagem competitiva de ‘first mover’, 
aliada à normalização destes produtos e serviços, irá permitir a massificação de solu-
ções AAL e a sua exportação para outros países, em particular, os do espaço europeu. 
Neste momento o resultado do projeto Smart Companion, desenvolvido no âmbito do 
AAL4All, está já a ser comercializado no espaço europeu sob a marca GoLivePhone®. 
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