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COLABORAR distribui tablets por seniores de nove insti-
tuições para combater o isolamento social 
 
Contribuir para o bem-estar e proximidade dos familiares e cuidadores 
 
Para combater o isolamento social imposto pela COVID-19 e de forma a promover a 
proximidade de familiares e cuidadores, a rede de utilizadores COLABORAR, do centro 
de investigação Fraunhofer AICOS (FhP-AICOS), está a distribuir tablets a idosos de al-
gumas instituições parceiras. No total deverão ser cedidos 33 equipamentos a nove ins-
tituições. As primeiras a receber os tablets foram as Associações Monte Pedral e Senhor 
do Bonfim. 
 
Os equipamentos pretendem, sobretudo, contribuir para o bem-estar deste grupo da 
população, estimulando o contacto e a proximidade com familiares e também permitir 
momentos mais lúdicos através do recurso a algumas funcionalidades como jogos e ati-
vidades. Esta iniciativa da rede COLABORAR surge no âmbito do projeto ELAPSE, finan-
ciado pela Fundação Calouste Gulbenkian, que consiste na implementação de um es-
tudo longitudinal para avaliação do impacto da tecnologia no combate ao isolamento 
social dos idosos.  
 
O Living Lab COLABORAR é uma rede de voluntários do FhP-AICOS, criado em 2011, 
com o intuito de ligar investigadores em tecnologia com utilizadores.  Esta ligação per-
mite perceber os requisitos do utilizador, as suas necessidades e desenhar tecnologia 
que se adapta a cada público-alvo.   
 
A ligação com os utilizadores é efetuada através da aplicação de técnicas de design 
centrado em pessoas, como entrevistas, observações, grupos focais, testes de usabili-
dade e ateliers de ideação. É ainda feita recolha de dados de atividade humana e avali-
ação de tecnologias. Desde 2011, o Living Lab já serviu mais de 70 projetos de investi-
gação e promoveu mais de 2700 atividades que levaram a inovações tecnológicas.  
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