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SOBRE NÓS

A Cáritas Diocesana de Coimbra é uma IPSS que
apoia cerca de 25000 pessoas/ano com serviços
sociais, de saúde e educação em 5 distritos da
Região Centro.

Tem cerca de 90 centros (com 130 respostas
sociais), 1000 trabalhadores e 150 voluntários.



SOBRE NÓS



SAÚDE E INOVAÇÃO

O recurso aos projetos de Inovação, tem sido uma vertente da ação da Cáritas Coimbra para a
promoção da saúde ao longo da vida e a um envelhecimento mais ativo e saudável.

Na área da Saúde e Envelhecimento, a Cáritas Coimbra disponibiliza serviços de:
- ULDM (2)
- Clínica Médica e de Reabilitação (1)
- Centros de Dia (12)
- Serviços de Apoio Domiciliário (18)
- Estruturas Residenciais (5)
- Lar grandes dependentes (1)
- Turismo Sénior (1)



ESTRATÉGIA DE 
PROMOÇÃO DE SAÚDE E 
BEM-ESTAR AO LONGO 
DA VIDA 

ADOÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 
TECNOLOGIAS 

literacia em saúde e tecnológica

projetos de inovação

PARTICIPAÇÃO COLABORATIVA

redes locais/nacionais/europeias 

influência nas políticas 

divulgação de boas práticas 



PROJETOS



“ Quero manter-me ativo e poder partilhar o meu
conhecimento e experiência com os mais novos.”



“Eu gosto de falar com a assistente virtual e gostava de ter uma em 
casa. Com ela posso falar com a minha filha que vive em França!”



“Os meus filhos ligaram-me a dizer que me viram na Euronews!”



“Andar a direito num tapete não é tão fácil como eu pensava…!”



“Poder eu ser a voluntária a apoiar os outros foi mesmo bom!”



“Avaliar a minha saúde sem sair de casa é excelente!”



“Se eu cair o robô pode chamar ajuda. Sinto-me mais segura.”



“Ensinei pessoas durante muitos anos e agora tenho pessoas a 
ensinar-me como utilizar as tecnologias.”



“Eu adorei esta visita e experimentar todas as novidades.”



REDES

Vice-Presidente do Convénio Europeu para as 
Alterações Demográficas

Coordenador Principal do grupo D4 EIP-AHA

Coordenadora da Rede Temática SHAFE

Membro Ageing@Coimbra e RIS3 Centro

Coordenadora da Rede Portuguesa Ambientes
Inteligentes Saudáveis e Amigáveis

Júri do Prémio Internacional SilverEco 2018, 
Prémios SEED e Prémios Ageing

Comité Permanente Policy e Advocacy da
International Health Literacy Association

Comité organizador AAL Forum 2018, 2019



CONCEITO HOLÍSTICO

Modelo da Organização 
Mundial de Saúde

A comunidade precisa 
de estar adaptada, em 
todas as suas vertentes, 
a pessoas de qualquer 
idade.



STAKEHOLDERS NETWORK 
SHAFE

Aprovada pela Comissão Europeia (DG SANTE + DG CNECT) como uma das Redes Temáticas em 2018,
dinamizada através da EU Health Policy Platform, juntou cerca de 170 organizações parceiras na Europa.

COORDENADORES: PARCEIROS ASSOCIADOS:

PARCEIROS BASE:

Em novembro de 2018 entregamos a Declaração Conjunta sobre Smart Healthy Age-friendly

Environments à Comissão Europeia e Estados Membros.

Estamos já a trabalhar para um White Paper em 2020 – últimos contributos discutidos com mais de 120

participantes num workshop no AAL Forum 2019 – Dinamarca, 24 de setembro.



RECOMENDAÇÕES À COMISSÃO EUROPEIA E ESTADOS MEMBROS



RECOMENDAÇÕES AOS CIDADÃOS





REDE PORTUGUESA Ambientes Saudáveis, Inteligentes e Amigáveis 

Reúne uma rede alargada de organizações portuguesas comprometidas com a promoção de uma agenda
conjunta para a implementação de Ambientes inclusivos para todas as idades, com particular incidência nas
áreas da Saúde, Apoio Social, TICE e Infraestruturas.

A Rede privilegia uma participação em hélice quádrupla, promovendo ativamente a colaboração entre a
investigação/academia, autoridades públicas, empresas e sociedade civil/cidadãos, com o objetivo de
abordar e encontrar soluções comuns para os desafios nacionais nesta temática.

A Rede é dinamizada por um Grupo de Trabalho constituído por 2 órgãos principais:
- Coordenação
Cáritas Diocesana de Coimbra - Carina Dantas (C. Técnica) e ESEnfC - João Apóstolo (C. Científica)

- Conselho Consultivo
O Conselho Consultivo congrega 9 personalidades de referência

Tem mais de 70 parceiros e o Plano de Ação 2019 já está quase concluído. A última reunião foi no Algarve a
28 Junho e a próxima será integrada no Portugal Economia Social - Lisboa, 10/11 Dezembro!



Ageing@Coimbra

A Região Centro de Portugal, com Coimbra como pólo estratégico, é uma
das cerca de 70 regiões de referência para o Envelhecimento Ativo e
Saudável reconhecidas pela Comissão Europeia, tendo recebido em 2019
o selo de 4 estrelas.

Esta distinção é resultado de um ecossistema único propício ao
desenvolvimento de boas práticas nos cuidados integrados associados
ao envelhecimento ativo e saudável:
eixo Ensino/Inovação/Investigação/Sociedade.

A Cáritas de Coimbra é membro nuclear do Consórcio (8 organizações) e do Grupo Coordenador e
colabora muito ativamente com as várias organizações aderentes (+80), participando em iniciativas
conjuntas, projetos, eventos e ocasiões de inovação social.



Então, para que servem as Redes e a Inovação?

Em parceria conseguimos cruzar necessidades e desafios,
entender pontos fortes e falar a mesma linguagem.

Para fazer planeamento conjunto com vista ao Bem Comum

MAS, é mesmo assim que fazemos gestão??



Então, para que servem as Redes e a Inovação?

Ou trabalhamos cada um na sua ILHA, a governar o seu pequeno
grande BARCO?

Como responderam à pergunta inicial?

Onde começa o vosso trabalho?
a) Dentro do hospital
b) À porta do hospital
c) Junto de cada pessoa doente, onde quer que esteja
d) Junto de cada pessoa, como quer que esteja



O que é a Saúde?

De acordo com a Organização Mundial da Saúde

“saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e

social, e não apenas a ausência de doenças.”

Mas na verdade os curtos ciclos de decisão, as contenções
orçamentais e as alterações organizacionais têm sido razões
(desculpas?) para a prestação de cuidados estar centrada no
tratamento em vez da prevenção COMO ALTERAR ISTO?



OBJETIVOS

• Rentabilizar recursos, ligando
cuidados primários, serviços de
apoio social e centros hospitalares

• Criar serviços integrados de partilha
de informação (EHR) atualizados em
tempo real

• Cruzar informação de vários
cuidadores, profissionais e poder
ter o quadro clínico e social
acessível para apoio à tomada de
decisão

• Utilizar serviços de proximidade já
existentes para vigilância

• Investir mais na prevenção



Exemplos de boas práticas - UnIESA

PROMOTORES PARCEIROS



Percurso de cuidados UnIESA



Parceria UnIESA

EM 2020, a Cáritas Coimbra vai colaborar na implementação da UnIESA, com as seguintes ações:

1 – diagnóstico social e encaminhamento – 1 visita inicial por Técnico de Serviço Social para avaliar 
necessidades específicas decorrentes do internamento hospitalar

2 – linha de apoio por videochamada em caso de necessidade, com contacto direto a um cuidador que 
articula depois com os serviços de saúde se necessário.

3 – estimulação cognitiva –treino inicial, adaptação e possibilidade de videochamada com o cuidador 
para apoio sempre que necessário.

4 – reabilitação funcional – programa de treino funcional / reabilitação básico por vídeo – criação de 
um pacote de 5 vídeos de treino funcional, adaptados a diferentes perfis de idoso, que possam depois 
ser trabalhados remotamente com o paciente para estimular a sua recuperação.



A CDC vai rentabilizar os resultados e experiência do projeto
ReHab - BPI Seniores 2018

Durante 2019 promovemos a estimulação cognitiva e a
reabilitação funcional de pessoas mais velhas, de forma
individual e em grupo, em ambiente assistido e ao domicílio,
através de uma mala com um kit multidimensional de
tecnologias inovadoras e materiais tradicionais.

Esta mala circula através das equipas de SAD com instrumentos
vão desde jogos geriátricos a jogos de treino cognitivos
disponíveis num tablet, passando pela interação com um avatar.

Os cuidadores da Cáritas prestam apoio remoto no início de
cada sessão através de ligação Skype e desenvolvem também
sessões de literacia digital para os beneficiários do projeto.

Parceria UnIESA





Porque não trabalhamos assim sempre?

Dá muito mais trabalho!
- Só traz ganhos a médio/longo prazo (ciclos políticos curtos/nomeações)
- Não pode ser feito à secretária
- Implica redes, parcerias, múltiplos atores, sair da zona de conforto
- Implica falar com as pessoas, recolher opiniões, fazer estudos, articular
- Por vezes destrói o ego do profissional…
- Implica conhecer políticas diversas, serviços, metodologias e financiamento
- Necessita de conhecimento multidisciplinar

Mas os resultados valem a pena!

É suficiente sermos Cidadãos para perceber o que as pessoas precisam.



É SEMPRE COM AS PESSOAS!



OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO!

Carina Dantas

Diretora do Departamento de Inovação

carinadantas@caritascoimbra.pt

+351 925421714


