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Obrigado por fazer o
download desta newsletter!
Esperamos que seja
interessante para si... e
lembre-se que nos pode
contactar a partir do nosso
website e redes sociais.

Bem-vindo/a ao projeto MOAI LABS
Bem-vindo/a à primeira newsletter do projeto MOAI LABS. O nosso projeto é
financiado através do Programa INTERREG SUDOE e através do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e arrancou em Novembro
de 2020. Ao longo de dois anos vamos mantê-lo/a informado/a sobre os
progressos do projeto a partir das nossas newsletters periódicas, do nosso
website (www.moailabs.eu) e das nossas redes sociais (LinkedIn e Twitter).
O nosso objetivo passa por dar-lhe a conhecer o projeto e o seu progresso
com mais detalhe. Vamos também informá-lo/a sobre os beneficiários, quem
faz parte, e sobre todas as ações de disseminação e eventos que estamos a
preparar.
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APRESENTAÇÃO
MOAI LABS é um laboratório inovador
tansnacional dedicado à investigação e inovação
aberta no domínio do isolamento social e da
solidão dos adultos mais velhos.
O projeto MOAI LABS visa estudar as causas da
solidão e do isolamento social, propondo
diferentes soluções para que aqueles que
experienciem solidão ou isolamento não
desejados possam mudar esta situação.
O laboratório é um espaço onde todos/as podem
participar, contribuindo com ideias e partilhando
as suas experiências.
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“Estar sozinho/a é bom… quando temos
alguém com quem falar sobre isso.”
Gustavo Adolfo Bécquer (1836 - 1870)

Clica aqui para aceder ao nosso Youtube
Channel
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Ações do projeto
O compromisso MOAI:
Criação do MOAI Labs nas
Regiões da Comunidade
Procura

Esta ação destina-se a estudar as causas da solidão e do isolamento social. E com
colaboração de especialistas em diferentes áreas, diferentes soluções (workshops de
cocriação) podem ser propostas para responder a situações de solidão e isolamento
social nos adultos mais velhos. Será criado um laboratório onde todos/as podem
participar contribuindo com ideias e partilhar experiências.

MOAI CHALLENGES
para responder a situações
de solidão

Nesta ação, serão realizados workshops nos quais usuários, empresas que prestam
serviços e tecnologia, administrações públicas, laboratórios de cidadãos, etc. poderão
participar. O objetivo é criar soluções inovadoras que possam ser testadas em
contextos reais.

Experienciar soluções
inovadoras e promover o
impacto Global-Local.

Este conjunto de atividades irá testar as soluções que emergem dos grupos de
participação, em diferentes lugares. Adicionalmente, melhorias serão propostas nas
políticas que abordam estas questões, tal como o isolamento e a solidão - que
refletem as verdadeiras necessidades daqueles que experienciam a solidão.

Tarefas transversais: Gestão do projeto, Comunicação do projeto e Monitorização e Avaliação do projeto.
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Beneficiários
O Projeto SUDOE MOAI LABS é coordenado por:

• Fundación Intras (INTRAS)
E fazem parte como beneficiários:

• Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (Valladolid) Espanha
• Fundación General de la Universidad de Valladolid (Valladolid) Espanha
• Acondicionamiento Tarrasense - (Barcelona) Espanha
• Institut des métiers de la Longévité (I2ML) - (Nimes)
França
• Mutualité Française Limousine (MFL) - (Limoges)
França
• Universidade de Aveiro (UAVR)/CINTESIS) - (Aveiro)
Portugal
• INOV INESC INOVAÇÃO, Instituto de Novas
Tecnologias (INOV) – (Lisboa) Portugal
• Tecnologías de la Información para la Salud en la
Región de Murcia (TICBIOMED) - (Murcia) Espanha
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Disseminação do projeto
O programa INTERREG SUDOE atribui um papel
importante à disseminação dos seus projetos. No MOAI
LABS pretendemos adotar uma abordagem mais próxima
da comunicação para chegar ao público geral. Por este
motivo, temos um website exclusivo para o projeto e um
perfil ativo em redes sociais com uma linguagem simples
e acessível; e, por outro lado, uma abordagem mais
técnica para alcançar os stakeholders interessados.
No âmbito deste projeto, temos roll-ups e brochuras
para dar valor de marca ao projeto com uma imagem
facilmente reconhecível.
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Redes Sociais
Adoramos as redes sociais como forma de divulgar o nosso projeto. A
partir dos nossos perfis, podemos contactar os stakeholders
interessados no MOAI LABS, interligar com outros projetos e alcançar
o público geral.
Não nos segues? Do que é que estás à espera?
MOAI LABS
YouTube

Hashtag
#moailabs

@moai_labs
Twitter

Linked In

#01 Newsletter

AÇÕES CONCLUÍDAS E EM CURSO

#03

#01
Criado o Laboratório Transnacional
especializado em solidão e isolamento social

#02
Definidos os workshops de
cocriação onde especialistas irão
debater e definir em conjunto com
adultos mais velhos (especialistas
por experiência) problemas e
soluções relacionados com a
solidão e o isolamento social. Um
total de 7 workshops serão
realizados dentro de três tópicos:
explorar o problema, selecionar os
desafios para responder a
situações de solidão e criar
ferramentas de suporte.

Explorar o problema (analisar
experiências, definir o
problema, criar estratégias e
usar recursos disponíveis)

#04

Revisão científica sobre solidão no
sudoeste da Europa executada.

Comité Externo de Especialistas selecionado. O Comité
de Especialistas é um corpo constituído por uma equipa
multidisciplinar de pessoas fora do projeto que são
especialistas em temas como gerontologia social, intervenção
gerontológica e tecnologias de informação e comunicação
que irão avaliar continuamente o projeto, do ponto de vista
técnico.

Workshops de
Cocriação

Seleção dos desafios
para combater a solidão
(MOAI Challenges)

Definir ferramentas para
desenhar soluções e
testá-las em contextos
reais

#05

Website e perfis nas redes sociais do projeto em
desenvolvimento (www.moailabs.eu) e links para os dois
perfis Twitter e LinkedIn.
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PRÓXIMAS AÇÕES A REALIZAR

#01
Seleção de dois desafios inovadores para
abordar a solidão e o isolamento (MOAI
Challenges).

#02
Plano de especialização do laboratório: onde
as capacidades e áreas de especialização dos
beneficiários do projeto serão definidas. O
objetivo é usar a ferramenta saber-como para
desenvolver soluções.

#03
Criação de uma ferramenta gamificada para
o estudo da solidão, sensibilização, rastreio e
proposta personalizada de recomendações
para a solidão.
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