Concurso de Investigação em Inovação
Social

O projecto SIforAGE
Objectivos
O prémio SIforAGE tem como
principal objectivo reconhecer
projectos de investigação em prol
da inovação social no âmbito do
Envelhecimento Activo e Saudável
e que tenham contributos relevantes
para as pessoas idosas, as suas
famílias e cuidadores a fim de
promover uma sociedade inclusiva..

Categorias
São elegíveis os projectos que
contribuam para uma ou mais destas 5
áreas prioritárias:
(1) Habitação: soluções e inovações
que promovam a autonomia e a
independência das pessoas idosas.
(2) ICT: soluções tecnológicas e
digitais tal como inovações que sejam
promotores da qualidade de vida das
pessoas idosas.
(3) Participação social:
soluções administrativas e de gestão
que promovam a participação e a
inclusão das pessoas idosas na sua
comunidade.
(4) Planeamento urbano: adaptar
cidades e outras infra-estruturas
urbanas às necessidades e limitações
das pessoas idosas.
(5) Saúde e bem-estar: resultados de
investigação que contribuam de forma
significativa para a saúde e bem-estar
das pessoas idosas..

Este projecto visa promover a cooperação entre vários stakeholders
que desenvolvem acções com base nos valores de Envelhecimento
Activo e Saudável e de uma visão positiva do envelhecimento.
Além disso, este projecto visa incrementar a competitividade e
crescimento da União Europeia através da investigação e de
produtos inovadores promotores da qualidade de vida.

Elegibilidade
Cada projecto de investigação submetido no âmbito deste
.
concurso deverá ser apresentado por, pelo menos, três
representantes de cada um dos seguintes tipos de instituição
presentes no consortium:

l

Administração
pública

Instituições de
Investigação

Organizações
da Sociedade
Civil

Irão ser atribuídos prémios a 3 propostas de projectos de
investigação ..
Os vencedores deste prémio irão receber 5.000 € por cada projecto
de investigação.
O formulário de participação deve
Como participar:
ser preenchido e devolvido para o
endereço de contacto indicado.
A regulamentação e formulário
deste concurso irão ser
Pessoa de contacto
publicadas em Setembro de
Para mais informações entre em
2014.
contacto connosco em:
www.siforage.eu
A data limite de aceitação de
candidaturas é 31 de Dezembro Joana Mendonça
Tel.: +35 1 919 541 661
de 2014.
Email:
Joana_Mendonca@iscte.pt

