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ASSUNTO: CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS – AAL-2010-3.. 

 

 

Caro Associado, 

 

Vimos por este meio informá-lo que a Comissão Europeia anunciou o lançamento de um convite à 

apresentação de propostas no âmbito do programa de trabalho comum AAL - Ambient Assisted Living 

(Assistência à Autonomia no Domicílio) – AAL-2010-3. 

O objectivo geral do Programa Comum AAL é melhorar a qualidade de vida das pessoas de idade e fortalecer 

a base industrial da Europa através da utilização das Iniciativa Tecnológicas Conjuntas – ICT/TIC.  

O Programa AAL tem por objectivos específicos: 

• Incentivar a emergência de produtos, serviços e sistemas inovadores nas TIC que permitam envelhecer 

bem em casa, na comunidade e no trabalho, melhorando assim a qualidade de vida, a autonomia, a 

participação na vida social, as qualificações e a empregabilidade das pessoas de idade e reduzindo os custos 

dos serviços para bem envelhecer na sociedade da informação, incluindo o estabelecimento de um ambiente 

favorável à participação das pequenas e médias empresas; 

• Melhorar as condições de exploração dos resultados da investigação pelas empresa, instaurando um 

quadro europeu coerente para o desenvolvimento de abordagens comuns e facilitando a adaptação, 

nomeadamente a adaptação local, de soluções compatíveis com as preferências sociais e os aspectos 

regulamentares diversos, a nível nacional ou regional, na Europa. 

As áreas de aplicação do Concurso são: ambiente da habitação e actividades relacionadas da vida diária – em 

casa, em férias, em visitas, e actividades de transportes e viagens, sendo que a data limite para a 

apresentação de propostas é 30 de Julho de 2010 / 17:00h (hora de Bruxelas). 

Pode consultar os documentos relativos a este assunto, no site da CCAH, em 

http://www.ccah.eu/ficheiros/informacoes/1279111450.zip . 



 

 

Para mais esclarecimentos, poderá ser contactado o ponto nacional de contacto Catarina Resende (Tef: 21 

392 4300, e-mail: Catarina.resende@fct.mctes.pt) 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  

 


