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miOne World is the 1st International Conference on Online Social Environments for Active 
Ageing, which gathers researchers, practitioners, and industry representatives to discuss
the design, development, and evaluation of digitally mediated products for active ageing, 
sense of belonging and perceived wellbeing. It takes place online on 22 and 23 July 2021, 
being organized by the Department of Communication and Arts – DigiMedia, University of 
Aveiro jointly with University of Porto (FLUP) and Polytechnic Institute of Viseu (ESEV). This 
event promoted by the SEDUCE 2.0 research Project- Use of Communication and Information 
in the miOne online community by senior citizens integrated two typologies of participation:

        1. Researchers who may present their scientific work in the field.
        2. Universities of the Third Age / Daycare centres / Associations or other entities that can 
share and present their experiences.

The conference was attended by 105 registrants, 3 companies and 3 international keynotes 
that contributed to the reflection and discussion of R&D work, strategies, case studies, 
demonstrations, business experiences, reviews, and methodological proposals. In addition, 
the debate on gerontechnology and digital well-being in times of pandemic was promoted, 
with a focus on socio-technological dimensions associated with digitally mediated strategies 
adopted to overcome the limits of measures of social distancing.

The Coordination of the Extended Book Abstracts miOne World,
Sónia Ferreira, Liliana Costa, Tânia Ribeiro, Cláudia Ortet, Francisco Regalado
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miOne World é a 1ª Conferência Internacional sobre Ambientes Sociais Online para o 
Envelhecimento Ativo, que reúne investigadores, profissionais e representantes da indústria 
para discutir o design, desenvolvimento e avaliação de produtos mediados digitalmente 
para o envelhecimento ativo, sensação de comunidade e bem-estar. A conferência realizou-
se online nos dias 22 e 23 de julho de 2021, sendo organizada pelo Departamento de 
Comunicação e Arte - DigiMedia da Universidade de Aveiro em parceria com a Universidade 
do Porto (FLUP) e o Instituto Politécnico de Viseu (ESEV).

O evento promovido pelo projeto SEDUCE 2.0 - Utilização da Comunicação e da Informação 
na Comunidade Online miOne pelo Cidadão Sénior distinguiu-se ainda por acolher duas 
tipologias de participação: 

        1. Investigadores que podem apresentar seus trabalhos científicos na área.
        2. Universidades Seniores / Centros de Dia / Associações ou outras entidades que possam 
partilhar e apresentar as suas experiências.

A conferência contou ainda com a participação de 105 inscritos, 3 empresas e 3 oradores 
internacionais que contribuíram para a reflexão e discussão de trabalho de I&D, estratégias, 
estudos de caso, demonstrações, experiências empresariais, revisões e propostas 
metodológicas. Além disso, foi promovido o debate sobre gerontecnologia e bem-estar 
digital em tempos de pandemia, com foco nas dimensões sócio-tecnológicas associadas às 
estratégias mediadas digitalmente adotadas para ultrapassar os limites das medidas
de distanciamento social.

Coordenação do Livro de Resumos miOne World,
Sónia Ferreira, Liliana Costa, Tânia Ribeiro, Cláudia Ortet, Francisco Regalado
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Cezarina Maurício, Sara Lopes, Luisa Pimentel e Isabel Beato
O olhar dos estudantes seniores do Programa 60+ sobre o ensino a 
distância, num contexto pandémico

Elizabeth de Jesus Santos, Jamile de Souza Carvalho da Silva, Kátia 
Jane Chaves Bernardo, Kelly Clécia dos Santos, Ronald Santos de 
Santana e Sayuri Yandra Dutra da Silva
Além do Horizonte: Oficina Virtual com idosas na pandemia de COVID-19

96

100

103

107

115

79

85

89

92Thays Silva e Mariana Bonomo
Envelhecimento e qualidade de vida no contexto de pandemia de COVID-19: 
um estudo sobre práticas e representações sociais



OUR NOTABLE KEYNOTE SPEAKERS
OS NOSSOS ORADORES 

https://mione.altice.pt/


11

SEDUCE 2.0 Utilização da Comunicação e Informação na Comunidade miOne pelo Cidadão Sénior

Galit Nimrod, Ph.D., is a full professor and Chair at the 
Department of Communication Studies and a research fellow 
at the Center for Multidisciplinary Research in Aging at Ben-
Gurion University of the Negev, Israel. She holds a Ph.D. in 
Communication and Journalism from the Hebrew University 
of Jerusalem, and she was a Fulbright post-doctoral scholar 
in the Gerontology Center and the Department of Recreation 
and Leisure Studies at the University of Georgia, US. Aiming 
to contribute to the understanding of well-being in later life, 
Dr. Nimrod studies psychological and sociological aspects of 
leisure, media, and technology use among older adults. Her 
current research explores topics such as grandparenting and 
media, aging and data, and human-robot interaction in later 
life.

Galit Nimrod, Ph.D., é professora titular e presidente do 
Departamento de Estudos da Comunicação e investigadora 
do Centro de Pesquisa Multidisciplinar em Envelhecimento 
da Universidade Ben-Gurion de Negev, Israel. Tem um 
doutoramento em Comunicação e Jornalismo pela Universidade 
Hebraica de Jerusalém, e foi bolseira de pós-doutoramento 
Fulbright no Centro de Gerontologia e no Departamento de 
Estudos de Recreação e Lazer da Universidade da Geórgia, EUA. 
Com o objetivo de contribuir para a compreensão do bem-estar 
no envelhecimento, a Dr. Nimrod estuda os aspetos psicológicos 
e sociológicos do lazer, média e utilização da tecnologia entre os 
seniores. A sua investigação atual explora tópicos como os avós
e os média, envelhecimento e dados, e interação humano-
computador na vida adulta.

Galit Nimrod 
Online Communities 
for Seniors: Insights
from a series of studies
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Prof. Helianthe Kort is a Full Professor and Chair of Building 
Healthy Environments for Future Users at Eindhoven 
University of Technology (TU/e) as well as Technology for 
Healthcare Innovations at Utrecht University of Applied 
Sciences.  She has been a Visiting Professor, at the Centre for 
Technology Enabled Health Research, Faculty of Healt & Life 
Sciences, Coventry University and has undertaken several 
research visits to India, Taiwan, Brazil, and the USA. Her areas 
of expertise include technology in medicine and health 
care, public health engineering, gerontechnology, home 
automation, and smart technology. She specializes in research 
on the impact of the built environment on health, prevention 
of building-related symptoms and diseases, and support 
for daily activities and participation. Prof. Kort is president 
of the International Society for Gerontechnology, associate 
editor of the Gerontechnology Journal. She is a member of 
the Executive Board committee of Active Ageing & Design 
(Built4life) of the European Construction Technology Platform.

Prof. Helianthe Kort é professora titular e presidente do grupo 
de investigação Building Healthy Environments for Future 
Users na Eindhoven University of Technology (TU / e), bem 
como no centro Technology for Healthcare Innovations na 
Utrecht University of Applied Sciences. Foi professora visitante 
no Centro de Investigação em Technology Enabled Health, da 
Faculdade de Saúde e Ciências da Vida, da Universidade de 
Coventry e realizou várias missões de investigação na Índia, 
Taiwan, Brasil e EUA. As suas áreas de especialização incluem 
tecnologia em medicina e saúde, engenharia de saúde 
pública, gerontecnologia, automação residencial e tecnologia 
inteligente. Kort é especialista em investigação sobre o 
impacto do ambiente na saúde, prevenção de sintomas e 
doenças relacionadas a edifícios e apoio para atividades 
diárias e participação. A Prof. Kor é presidente da International 
Society for Gerontechnology, e editora associada do Journal 
Gerontechnology. É membro da Comissão Executiva de 
Active Ageing & Design (Built4life) da European Construction 
Technology Platform.

Helianthe Kort 
The International Society
for Gerontechnology / ISG 
The principles in
Gerontechnology research,
a focus on active ageing and 
users’ involvement
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Elísio Costa is professor at the Department of Biological 
Sciences of the Faculty of Pharmacy of the University of Porto 
and researcher in the Research Unit on Applied Molecular 
Biosciences of the same institution (UCIBIO). He is also 
the Director of the Competence Center on Ageing of the 
University of Porto, which aims to work as a convergence 
Centre of all the skills and knowledge of the University in 
the field of ageing; and co-coordinator of activities of the 
University of Porto as an INNOSTARS RIS-Hub of EIT-Health. 
He is a member of the European Innovation Partnership on 
Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) on the Action Group A1 
on Adherence to Prescription and Medical Plans, being the 
co-coordinator of one of the objectives of this Action Group. 
Moreover, he is the scientific coordinator of the EIP-AHA 
two-starred Reference Site: Porto4Ageing. He is author of 
more than 200 publications and has collaborated in national 
and international research projects in the field of chronic 
diseases, namely chronic kidney disease and ageing (SACHI2; 
SKILLS4ADHERENCE; ICTSKILLS4ALL, others).

Elísio Costa é professor no Departamento de Ciências 
Biológicas da Faculdade de Farmácia da Universidade do 
Porto e investigador na Unidade de Ciências Biomoleculares 
Aplicadas (UCIBIO) da mesma instituição. É o Diretor do 
Centro de Competências em Envelhecimento Ativo e Saudável 
da Universidade do Porto, que se afirma como um centro 
de convergência para o conhecimento e desenvolvimento 
de competências na área do envelhecimento. É ainda co-
coordenador das atividades da Universidade do Porto como 
instituição INNOSTARS RIS-Hub do EIT-Health. É membro 
da Parceria Europeia para a Inovação em Envelhecimento 
Ativo e Saudável (European Innovation Partnership on Active 
and Healthy Ageing – EIP-AHA), sendo co-coordenador de 
um dos objetivos grupo de ação A1 – Adesão à Prescrição e 
Planos Médicos. É ainda coordenador científico do consórcio 
Porto4Ageing, classificado como sitio de referencia da 
EIP-AHA. É autor de mais de 200 publicações e colabora 
ativamente em projetos nacionais e internacionais na área das 
doenças crónicas, nomeadamente a doença renal crónica e 
do envelhecimento (SACHI2; Skills4Adherence; ICTskills4All; 
Fair4Health, entre outros).

Elísio Costa 
Impacto das Competências 
Digitais nos Seniores
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 The workshop entitled “Designing Tech for Active Ageing”, aimed to provide a set 
prast of practices needed to develop technology-mediated experiences for active ageing. 
As the concept of active ageing has become very popular over the past few years, it is worth 
clarifying its meaning – “the process of optimizing opportunities for health, participation and 
security in order to enhance quality of life as people age” (WHO, 2002, p. 12) – and the ubiquity 
of technological solutions becomes a reality in a digital society (PORDATA, 2019), it is crucial to 
develop digital strategies for active ageing promotion. 

Despite the high numbers related to Information and Communication Technologies (ICT) 
usage by older adults, they tend to feel low confidence, anxiety, and inexperience in 
technology use due to some barriers imposed by interfaces not designed with them in 
mind. To overcome the mentioned barriers, it is important to (i) stimulate the motivation 
and encouragement of senior citizens to use technology (Chen, 2013); (ii) promote 
better performance through teaching the use of technologies; and (iii) develop physical 
technological devices and solutions that match the users’ needs and impairments (Stößel 
et al., 2009).

Concerning the reduction of unintentionally generated barriers, it is important to adopt 
co-design strategies, i.e. a method that implies the involvement, active participation, and 
collaboration of researchers, designers, developers, potential customers, and users, among 
other stakeholders in the design process (Muller & Kuhn, 1993; Sanders & Stappers, 2008). 

Cláudia Ortet and Francisco Regalado 
Designing Tech for Active Ageing
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FIGURE 1 – "EMPATHY MAP" ACTIVITY. ADAPTED FROM DESIGN THINKING ACTIVITIES AND TOOLS - ENTERPRISE DESIGN THINKING (IBM, 2019).

Examples of the main co-design techniques used with older adults include (i) focus groups 
and surveys (Schuler & Namioka, 1993), (ii) cultural probes (Jarke & Gerhard, 2018; Sanders & 
Stappers, 2014), (iii) low-fidelity and paper-prototyping (Sanders & Stappers, 2014), and (iv) 
scenarios, personas and storyboards (Grudin & Pruitt, 2002; Saurer et al., 2009; Snyder, 2003; 
Valaitis et al., 2019). In order to apply the mentioned techniques, a toolkit could be used – i.e. 
a set of tools that facilitate activities, by transforming content that was initially dense and 
complex, into something easy to assimilate. Some authors (e.g. Greenberg, 2007; Myers et 
al., 2000; Olsen, 2007) defend the importance of toolkits on, firstly, (i) guiding users to create 
new and right solutions; secondly, (ii) decreasing the time and complexity of creating; thirdly, 
(iii) allowing the integration of new ideas into the current work system; then, (iv) enabling 
the replication and creative exploration of concepts to build leading solutions; and, lastly, (v) 
empowering new audiences with tools that require less effort.

As Kolawole (2014) mentioned, it is impossible to come up with new ideas, if one only exits 
in their own life. Therefore, it is crucial to do an exercise of empathy1  – i.e. the ability to feel 
and experience what the end-users will live during a given situation.  Following this line 
of thought, and using IBM’s (2019) “Empathy map” activity, the six workshop’s participants 
were challenged to build an empathy map – cf. Figure 1 – and an idea for a digital product 
in 30 minutes. Distributed in two digital breakout rooms, three participants per room, they 
would have to not only build a persona (an older adult), but also go deeper on their goals, 
motivations, and feelings, while filling in the map’s four quadrants – what they say, what 
they do, what they think, and what they feel, as illustrated in Figure 2. After capturing those 
observations and by analyzing the built map, some patterns should be found, and notes 
should be clustered, enabling to develop solutions, and meet the needs and wishes of the 
end-user.

1 EMPATHY | meaning in the Cambridge English Dictionary. Retrieved September 8, 2021, from https://dictionary.cambridge.org/

dictionary/english/empathy

https://mione.altice.pt/
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FIGURE 3 – WORKSHOPS' PARTICIPANTS AND INSTRUCTORS. 

FIGURE 2 – "EMPATHY MAP" ACTIVITY EXAMPLE. ADAPTED FROM DESIGN THINKING ACTIVITIES AND TOOLS - ENTERPRISE DESIGN THINKING 

(IBM, 2019).

Returning to the post-its board, participants (cf. Figure 3) were asked to answer the following 
three questions while looking for interesting observations or insights: (i) “What do you all 
agree on?”; (ii) “What surprised you?”; and (iii) “What’s missing?“.

https://mione.altice.pt/
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Afterward, based on a previously assigned type of technological product (i.e. one team was 
assigned a gamified solution, and the other a digital game), and on the created persona – cf. 
Figure 4, participants were asked to conceptually build a technological product that fulfilled 
their persona’s needs, while describing its main features and functionalities. 

FIGURE 4 – EXAMPLE OF A GROUP'S PERSONA.

In conclusion, we successfully report two conceptual products developed by the participants. 
The first one is a digital game that aims to intergenerationally connect seniors with their 
(grand)children, while fostering competition and cooperation, at their own pace, on a cross-
time quiz-based game. The second one is inspired by the FarmVille game, as they observed 
that the target group played it a lot. The users would have in-game weekly and daily 
FarmTasks, and physical missions where other users would be invited to share the moment 
and certificate if the task was completed. Additionally, gifts and rewards would be given 
whenever they accomplish missions. 

Moreover, some lessons were learned from this workshop. Firstly, the importance of creating 
personas and acknowledging the difference between the designer and the product’s users; 
then, the relevance of leaving one’s safe space to come up with new ideas; and, lastly, the 
utmost importance of questioning what the persona says, thinks, does and feels, so that a 
much more suitable and frustration-free product can be developed for older adults. 
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MIONE: AN ONLINE COMMUNITY FOR ACTIVE 
AGEING

 The demographic changes observed in the population over the past years and current 
advancements in the multimedia field (e.g. IoT, smart devices, gamification) have led to an
increase of studies that aim to discuss both design and evaluation of information and 
communication technologies (ICT) for active ageing (Veloso & Costa, 2015; Veloso, 2014). 
According to the World Health Organization (2002), the concept of active ageing is based on 
3 fundamental domains - (a) health, (b) security; and (c) participation in society (WHO, 2002), 
but in terms of individual specificity related with the ageing process, it can be divided into: 
(a) physiological; (b) social; and (c) psychological (WHO, 2002). 

Several studies highlight the benefits of using ICT, such as: social support (Pfeil et al., 2009); 
diminish of the feeling of loneliness (Nahm & Resnick, 2001), improvement of the mental state, 
increase of quality of life and reinforcement of self-concept (Ferreira et al., 2015). Nevertheless, 
there are some barriers to the use of ICT by older adults, such as the fear of using computer 
equipment; cost and functional sustainability; biopsychosocial changes related to ageing;
the complexity of the interfaces or adequacy of the content (Veloso, 2014).
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FIGURE 1 – MIONE ONLINE COMMUNITY (MOCKUPS).

The SEDUCE project previous research about the topic (Ferreira et al., 2015; Veloso, 2014) has 
shown that the older adults’ involvement in ICT-related activities encouraged positive effects 
on their social behaviour and self-perception of physical and environmental facets of quality 
of life. Undeniably, assessing the use of technologies in daily life and its impact on citizens’ 
quality of life demonstrate an emerging challenge that goes beyond efficiency, effectiveness, 
satisfaction, or user experience illustrated in the Human-Computer Interaction field (HCI). 

Online environments should be developed to reflect the characteristics of an ageing society, 
so it is important to design interfaces that may be customizable (adaptive) and; maintain 
(assist), increase or improve (rehabilitate) (Costa & Veloso, 2016a; Ribeiro et al., 2016), the 
capabilities of the individual. Although many technologies are entitled “Technologies for 
active ageing, well-being and quality of life”, they tend to focus on rehabilitation and illness 
prevention (Pannese et al., 2016), overlooking the inherited domains – i.e. health, sense 
of security, sociability and participation in society. It is thus necessary to promote digital 
inclusion (Almeida-Ferreira et al., 2017) and enhance intergenerational interactions (Costa & 
Veloso, 2016b) through carefully designed interfaces, which enable equal and fair access to 
digitally available content (Costa & Veloso, 2016c).

miOne1  (cf. Figure 1) arises in 2012 as an online social community developed with the active
participation of older adults. It differs from social networks in that it is organized around 
the common interests of users, strengthens weak ties between new members in addition to 
strong ties, presenting a purpose in a cooperative and collective environment. According
to the Walther’s Social Information Processing Theory (1996), computer-mediated 
communication can equally strengthen relationships whether prolonged in time and 
therefore, defining strategies that can intertwine the five stages of an online community 
– inception, creation, growth, maturity, and sustainability are key to expand social support 
networks, encourage learning (Veloso et al., 2015) and transference of activities to daily life 
routines (Costa & Veloso, 2016).

1 miOne Online Community - https://mione.altice.pt/ 
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SEDUCE 2.0 GOALS AND PROJECT PHASES 

Therefore, the SEDUCE 2.0 Project aims to: (a) assess the impact of psychosocial variables
and the sociability on older adults using ICT in the context of the online community miOne;
and (b) contribute to the growing development of the community miOne with the active 
participation of older adult. The study is conducted in a context of co-presence, face-to-face, 
and in the context of the online community miOne (technology-mediated communication).  
The discussion groups involve the Universities of Third Age from Aveiro, Viseu and Porto. 
The development of the miOne community meets the national priority areas (ENEI) of 
Health (i.e. Ageing and Active Life, Health and Welfare) and Information and Communication 
Technologies (i.e. IoT, New forms of communication and ICT applied to health); with the 
regional areas by covering Technologies for quality of life; and also with the two societal 
challenges: health, demographic change and well-being; and Europe in a changing world - 
inclusive, innovative and thoughtful societies.

The  great  challenge  of  the  SEDUCE  2.0  project  is  to  understand  how  the  impact  of  
the older  adults  interaction  in digital  media,  specifically  the  ones  involved  in  the  online  
community  miOne  can  help  to:  improve  the  older  adults’ quality of life; improve social
support; decrease the perceived stress; promote and improve the sociability; promote the 
digital e-inclusion; reduce the feeling of loneliness; improve the sense of usefulness to the 
community; encourage healthy and active ageing, among others.

The project is divided into 3 main phases:
-  In PHASE 1, an empirical research was carried out according to the theoretical framework 
set out, where the models of analysis are the variables (QoL, LSNS, PSS, OS). Data collection 
was based on a set of questionnaires.
- In PHASE 2, the online community miOne was further developed. 

1) it was necessary to understand the results of the questionnaires from the previous 
phase about literacy, ICT use and all the additional information obtained from the 
psychosocial variables. Considering these results, it was necessary to evaluate 
additional functionalities (modes of CMC) that can be implemented in the community.
2) it was necessary to plan the responsive design approach for the online community 
miOne, meet the needs of the community members and, at the same time, to 
be aware of the importance of its sociability, management, and social structures 
throughout the different contexts of the use of media platforms.
3) the community miOne was developed on top of the infrastructure and technology 
of an existing web 2.0 social platform - SAPO Campus that was enhanced with several 
specific features specially designed for miOne: the 5 thematic areas (communication, 
health, news, games and sharing) SAPO Campus technology has been developed 
since 2009 and it counts with over 20.000 registered users with an average of 1 million 
page views per month. Since 2016, the core infrastructure and technology of SAPO 
Campus has been adapted to support multiple platforms by using Tenant architecture.  
For each Tenant, it is possible to customize the design, supported services, and the 
product page. It is also possible to develop custom features.
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 - Jizo & Footour: Senior (cyclo)tourism
Framed in SDG #3, #10 and #11, these two projects consist of a gamified location-based 
application for cyclotourism (Jizo) (Ortet et al., 2019; 2020) and an app to support senior 
tourism (Footour) (Veloso et al., 2019) – cf. Figure 2.

FIGURE 2 – JIZO’S CO-DESIGN ACTIVITIES AND USER INTERFACES. 

The SEDUCE 2.0 project is aligned with five of the United Nations’ Sustainable Development 
Goals (SDG), namely, SDG #3 ‘Good Health and Well-Being’, SDG #4 ‘Quality Education’, 
SDG #10 ‘Reduced Inequalities’, SDG #11 ‘Sustainable Cities and Communities’, and SDG #17 
‘Partnerships for the Goals’. Next, some examples will be given of initiatives and projects that
contribute to the development of the aforementioned goals and that result from the 
involvement of master's and bachelor's students with their work within the SEDUCE 2.0 
project.

PROJECT’S FRAMING INTO THE UN’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

Although developed in an academic environment, the partnership with AlticeLabs 
and Fundação ALTICE, assures a professional environment for hosting and the support 
of a 24/7 internal technology operations team. The prototype was iteratively tested 
involving the participants in the online community miOne and focus groups were 
carried out throughout the entire process. During this phase, it was essential to 
nurture the online community miOne and to develop strategies for its growth and 
autonomous sustainment.

-  In PHASE 3, the same questionnaires were carried out. In this phase, the variables (QoL, 
LSNS, PSS, OS) are being analyzed and compared between all participants involved in the
activities promoted in the online community, considering the three moments of evaluation.
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 - Adventour: Newsgame
Under SDG #3, and #4, the Adventour is a newsgame that provides information about 
vaccination, medication, and epidemics; precautions regarding food and hydration; and 
citizens’ rights concerning their health and health care. 

 - UX Toolkit: Co-designing miOne
The miOne’s User eXperience (UX) toolkit – cf. Figure 3 – provided input into the co-design 
process of the miOne online community through brainstorming sessions, card sorting games,
role playing, and incorporating learning mechanisms and rewards such as the search for 
trustworthy news, while giving participants a sticker book as a way to stimulate competitivity 
(Machado et al., 2021). This co-design toolkit is framed within SDG #3, and #10. 

FIGURE 3 – MIONE’S UX TOOLKIT.

 - Gamifying miOne
To promote miOne’s users’ participation, engagement, and a successful onboarding the 
in community, a gamification system was developed for miOne and its news’ platform 
(Regalado et al., 2021). This system is further described on the abstract entitled Gamifying the 
miOne Online Community (Ortet & Regalado, 2021), and ensures compliance with SDG #3 and 
#11. 

During all the activities, initiatives, and projects mentioned in the previous section, it was 
followed a transversal research method – cf. Figure 4. Therefore, the procedures adopted
involve the creation of user personas; co-design with the older adults – the target audience; 
use of the designed Co-UX Toolkit; and the final testing phase. 

A CROSS-PROJECT RESEARCH METHOD
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A STUDENT CAPSTONE EXPERIENCE ON 
ENHANCING DIGITAL SELF-EFFICACY OF
OLDER ADULTS IN LONG-TERM CARE

 Scholars believe that enhancing digital self-efficacy of seniors would be a key to 
closing  the digital divide, which poses barriers to Active Ageing (Gatti, Brivio, & Galimberti, 
2017). In this regard, entertainment game play could serve beyond cognitive training
to improve older adults’ self-image, self-esteem and willingness to adapt to the information 
age. Moreover, intergroup contact theory suggests that intergenerational gaming could 
potentially also improve older adults’ impression of members of other age groups. In the 
academic year 2017-18, five Master of Social Sciences (Gerontology) students at The University 
of Hong Kong sought to enhance digital self-efficacy of an unlikely audience – frail older 
adults residing at an around-the-clock residential care facility in Hong Kong, by creating 
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a positive intergenerational leisure gaming experience for these residents. 

Four one-to-one personalized tablet gaming sessions were held at a residential care facility    
in Hong Kong. Participants were five baby boomers residing in long-term care with physical 
frailty, and with little or no prior experience in using smartphone. Exclusion criteria include 
aphasia, severe stroke and compromised fine motor skills. 

Residents were introduced to a selection of entertainment games such as arcade games (e.g. 
Fruit Ninja) and cooking simulation games (e.g. Cooking Mama) to co-play and to compete 
with University students.

Participants reported improved self-efficacy in terms of managing tablets/smartphone and 
developed positive attitudes toward use of information technology. We ended up sharing 
more about other basic features of tablet such as connecting to wi-fi, shopping for games 
on app store, installing updates, adjusting brightness, all of which could enable seniors 
optimizing their own gaming experiences.

Our observations supported the hypotheses of ‘motivational elements’ for age-friendly 
game design as raised in literature. These include (i) fault tolerance, (ii) instant multimodal 
feedback, (iii) narratives borrowing themes from real-life, (iv) use of avatar for feelings of 
proximity, (v) ‘practice mode’ to cultivate gaming skills, in promoting game enjoyment in old 
age.

In long-term care settings, positive intergenerational gaming experience could serve as
a starting point in (1) promoting frail older adults’ acceptance of Information and 
Communication Technology, (2) enhancing older people’s digital competence and digital
self-efficacy, and thus (3) closing the gap in digital divide.
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Master of Social Sciences in Gerontology at The University of Hong Kong) for her guidance, 
and our participating seniors for keeping an open and receptive mind.
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POSITIVE - PERSONALIZED PLATFORM
ASSISTING SENIORS IN HEALTHY, FULFILLED 
AND ACTIVE LIFE

 The aim of the POSITIVE project is to reduce the experience of loneliness of older 
people caused not only by social isolation, but also by the lack of meaningful social contact 
and feelings of boredom even when surrounded by other people. What motivated the birth 
of this project is that more and more elderly people feel lonely while still in an active age, 
which can lead more often to a deterioration in physical and mental health. This project aims 
to provide the elderly with a digital platform that supports them in their daily life activities, 
stimulating them to face new challenges and get involved. The POSITIVE platform therefore 
aims to support the maintenance of an active and meaningful life for the ageing population. 
This platform will be proactively available to users every day, without compromising the  
independence of the individual. With POSITIVE, users will be able to follow their true 
passions, share knowledge with others, while building social relationships. 
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The overall improvement in mental wellbeing could postpone future physical decline. It is 
also important to point out that not only elderly users will benefit from this new solution, but 
also the whole society. 

The POSITIVE project involves international partners including three technical partners: 
Maggioli SPA (Italy), Bluepoint Consulting SRL (Romania), iHomeLab, Hochschule Luzern 
(Switzerland); and four end user organizations: Ana Aslan International Foundation (Romania), 
Eskilara S.Koop Txikia (Spain), Fondazione Santa Lucia (Italy) and Reall (Poland). The focus of 
this project is on two main types of users: primary and tertiary. Each end user organization 
recruited primary end users (hereafter called PEUs) according to their specific predefined 
approach, and inclusion criteria for the volunteers were: age between 55 to 75 years old, 
healthy independent seniors with minor health issues/disabilities. For tertiary end users 
(hereafter called TEUs), we refer to organizations that provide support activities for the 
presentation of events and content (business partners, health services, and associations for 
the elderly).

In summary, the main features of the first prototype of the POSITIVE platform were: i)
personalized services developed for entertainment according to the interests and 
technological level of the elderly; ii) integrated system with presentation of events and 
multimedia contents to foster deeper social contacts through meaningful activities and 
sharing of experiences. Specifically, the platform offered a fully functional integrated
four-module system including: Event Section, Courses Section, Forum and Gaming Section
all of which were developed based on the synthesized results from the user requirements,
co-creation phase and the creative design thinking process by consortium’s UX designers. 

The platform allows seniors to create and take part in events and courses, play a set of 
cognitive games, join, and create themed threads on the forum and engage in various  
interactions with other users of the platform. PEUs were recruited at each end-user 
organization and tested the POSITIVE platform in their own environment for a total
one-month period. Overall, 60 primary end users were recruited in the four countries for 
the first pilot testing. Users’ personal feedback was collected before and after the field trial 
through the administration of selected questionnaires. 

Specifically, several diverse tools were used in order to measure the actual effects and 
impact of the POSITIVE solution on primary end users: a) System Usability Scale (SUS) is a 
valid tool which allows to assess in a reliable way the usability of technology, in which the 
users have to answer ten statements from strongly disagree (1) to strongly agree (5); b) After 
Scenario Questionnaires (ASQs) was used during the training phase of the platform. ASQs are 
questionnaires administered at the end of each activity with the purpose to understand and 
compare which interface of the system is perceived as a problem by the users; c) the UCLA 
3-item Loneliness Scale was used to measure levels of perceived loneliness in PEUs. This is a 
3-item self-report measurement tool, which nowadays is accepted as a valid and widely used 
tool for assessing loneliness; d) WHOQOL – BREF is a tool that assesses the quality of life as 
it is perceived by the subject, introduced by the World Health Organization. It investigates 
through 26 items four areas representing factors contributing to the quality of life construct: 
physical health, psychological status, social relationships, and environment. It was developed 
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by the WHOQOL Group with 15 international field centers, simultaneously,  in an attempt to 
develop a quality of life assessment that would be applicable cross-culturally. 

The impact of POSITIVE on individual functioning of PEUs was evaluated through the 
administration of a multidimensional battery of questionnaires. The main aim was to assess 
whether POSITIVE contributed to reduce perceived loneliness and increase measures of 
wellbeing in the elderly. We observed a meaningful impact of POSITIVE on the majority of 
measures evaluating individual functioning. Specifically, both loneliness and physical health 
consistently improved, while a slight impact on psychological status and environment domain 
was detected. Only the social relationships domain scores seem to drop in the post-test 
measurement. As our users expressed the necessity of testing POSITIVE for a longer period of 
time, we expect more consistent effects on these measures after the Pilot Operation Phase II. 

The pilot testing, described here in its general forms, has allowed us to gather important 
feedbacks from POSITIVE users that will help us in finalizing the second pilot testing. Users’ 
advices and the problematic issues encountered during the POSITIVE platform usage led 
us to improve the graphical interface of the platform in order to make its use as easy and 
intuitive as possible. Moreover, psychological and physical improvements reported by some 
users during platform usage suggest that users will benefit from a future commercialization 
of the POSITIVE system.

To conclude, beyond the objective difficulties produced by the worldwide pandemic situation, 
pilot testing was an important opportunity to test usability of the POSITIVE system and its 
potential to fight social isolation phenomenon.

Acknowledgment: Project partially funded by the AAL joint programme with co- funding 
from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program and the Romanian 
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INVOLVING OLDER ADULTS IN THE DESIGN 
PROCESS: DESIGN THINKING FOR A HUMAN-
CENTRIC APPROACH

 A product’s acceptance depends on the experience that it provides to its users 
The product must meet the contextualized specif ic needs of the users, and one way to 
understand and consider those needs is through user-centered design process. Human-
centric design collects user´s opinions as a design priority, the element in the “center” of 
the iterative design process. Focusing on the user means considering in the design process 
their story, opinions, behaviours, emotions, and the insights you have gathered from them. 
To keep our focus on the user, the user-centered design process of this work has four steps: 
understand, specify, design, and evaluate W3C (Web Accessibility Initiative, 2004). This 
framework helps us build products people want to use. Larry Page, one of Google’s founders, 
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highlighted just how important user-centered design is when he said, “There is no substitute 
for personally watching and listening to real people” (Google, 2021). 

To understand the end users’ influence in developing a product, we conducted an empirical 
study with 25 participants supported by a design thinking approach and qualitative data. 

Design thinking is an iterative process and a user-centered approach for problem-solving 
(Stickdorn & Schneider, 2010). It helps designers create functional and affordable solutions 
that address a real user’s problems. In this article we report a participatory design (co-design) 
process (Muller & Kuhn, 1993) for developing audiovisual artifacts in collaboration with older 
adults. This study is incorporated in ICTskills4All project (2018), with the outcome of an 
online platform that aims to support the acquisition of digital skills among 55+ aged citizens. 
Participants were recruited with the help of APRe! (2014), an ICTskills4All associated partner. 
The participants had reliable access to an internet connection at home which enabled them 
to participate freely and safely especially during the COVID-19 pandemic. Participants who 
were interested in participating in the study agreed to provide their contact details. They 
were also encouraged to invite other older adults within their own network who were likely 
to participate in the study. The respondents were between the age range of 55 - 81 years 
old (median=72). This sample integrates 25 participants, 16 (64%) female and 9 (36%) male, 
88% (22/25) are already retired. We received consent for data collection and recording of the 
responses to the interview questions. The inclusion criteria for participants were as followed: 
55 years or older; minimum technology skills to participate online, and open to share their 
personal opinions and interactions related to technology. Each participant volunteered 
and gave consent to integrate the study. The first step in the design thinking process is 
empathize. During the empathize phase we conducted interviews supported by a previously 
built questionnaire, aimed to understand users’ different dimensions, to get a clear picture 
of who our users are and the challenges they are facing. These interviews took place virtually, 
on a video chat platform chosen by the participants for their comfort and familiarity. Each 
interview was between 30 minutes and 3 hours depending on the participant and the flow 
of the interview; participants were encouraged to speak freely with a brief mediation of the 
interviewer.

After, the data was collected and transcribed into a spreadsheet. A qualitative analysis was 
conducted, all answers were tabulated, and seven categories were created (digital experience, 
devices, interaction & multimedia, online shopping & safety, pros & cons, education & learning, 
digital literacy) in order to group participants and to find similarities between the answers. 
For example, many participants admitted spending their time online watching videos. We 
created a category for video under the major grouping of multimedia and a category for 
interaction to understand if they were comfortable leaving feedback on those videos. For
a holistic representation of the results, keeping detail of each category, we also created
a quantitative table to show the frequency of a specific opinion of the participants in each 
category’s sub-comments/ opinions. 
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This information was crucial for the next step: the define phase. Based on our research 
findings we were able to create empathy maps and personas. We chose to build aggregated 
empathy maps to synthesize themes in the dimensions seen throughout the participants’ 
comments and served as a first step in the creation of personas. We clustered the users who 
exhibited similar attitudes, opinions and behaviours and assembled three personas- the 
conservative user, the moderate user and the liberal user. This tool was used to build a rich 
representation of the participants and increase empathy to the brainstorm phase. During 
the third step - ideation - we brainstormed solutions to the problem based on the tools built 
before. SCAMPER method (Design Foundation, 2020) was used in a spreadsheet; the goal was 
to come up with as many design solutions as possible. The only constraint was the time limit,
of a week, to keep the schedule moving forward. The new ideas not only focused on the 
content but improving the context where the users experienced the videos. For example, 
adapting the player to be more accessible for older adult’s needs. Once this step was 
completed, we entered a more specific phase, the prototype. Here we focus on the 
functionality of the ideas that we had before, we prioritize the essential and reduce the 
clutter. We used the storyboard to preview the results and visually guide the construction
of a model. This model helped us get a feel of what the product would look like and how 
users will experience it.

Through this study, we aim to contribute with audiovisual artifacts for the online platform 
ICTskills4All, co-designed and validated with end-users, able to improve digital literacy skills; 
and to the user-centered design field, with a qualitative study based on design thinking 
approach. One of the most important lessons learned about co-design is related to  the value 
of open communication, even with a small sample, we encourage all the creators to involve 
the end- users in the design process for more inclusive and accessible products.

We are planning, in the near-future, to test our design with end-users to gather feedback
before launching it to a bigger audience. We are also planning on using this process to 
improve and grow the online platform ICTskills4All. For this purpose, we plan to involve 
otherco-creators and introduce a bigger sample in our creative process.

Acknowledgment:  The authors would like to express their deepest gratitude to the APRe! 
Association, for the support to this study, and to all the participants involved who volunteered 
with their time and experience. Without them we would have never been able to conduct this 
study.
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1.2. 
TECHNOLOGY-ENABLED CREATIVITY 
AND DIGITAL INCLUSION 
A CRIATIVIDADE FACILITADA PELA 
TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL
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THE ROLE OF ICTS AND DIGITAL LITERACY
AS SOCIAL AND MOTIVATIONAL TOOLS FOR 
OLDER PEOPLE

 Information and Communication Technologies (ICTs) enable new forms of social 
connection that become essential for older people because of their capacity to mitigate 
the negative impact of loneliness and social isolation on the wellbeing (Llorente-Barroso 
et al. , 2021). However, the existence of intergenerational divides within the segment of 
older people linked to the dissonance of their access to and/or level of their digital literacy 
(Hargittai & Dobransky, 2017; Tirado-Morueta et al., 2016) does not make ICTs equally suitable 
for all the older people (Chen & Schulz, 2016). In general, the oldest people usually experience 
more restrictions in their access to technology (Álvarez-García et al., 2019), while a higher 
educational level is linked to a stronger digital capital (Tirado-Morueta et al., 2016). These 
differences lay ground for the identification of different profiles of silver surfers according to 
their usage of Internet (Vulpe & Crăciun, 2020). Older people with lower level of digital 
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literacy are usually exposed to a higher risk of exclusion (Burholt et al., 2019). The pandemic 
has given a new value to the role of ICTs, because of their capacity to enable a more fluid, 
efficient and close communication among the older people and their loved ones, fostering 
their digital and social inclusion (Llorente-Barroso et al., 2021; Chen & Schulz, 2016; Cotton 
et al., 2013). Therefore, ICTs have become tools of social interaction, mitigating the negative 
effects of social distance through (Chen & Schulz, 2016): a social support, a connection with 
the outside world, an active socio-cultural engagement (Tirado-Morueta et al., 2016), and an 
emotional rejuvenation that brings a greater self-confidence (González-Oñate et al., 2015).

Notwithstanding the negative effect of the age on the level of digital literacy (Ragnedda et 
al., 2020), many older people have shown an increasing interest in Internet and connection 
opportunities that it provides them with. Hence, it is important to foster their digital literacy 
so they can take the full advantage of the use of ICTs (Abad-Alcalá, 2014).

To achieve the digital literacy of older people it is key to consider the role of specific university 
programmes and some educational platforms for this age group.

This research is aimed at assessing the role of these technology-mediated programmes from 
the beginning of the pandemic. Furthermore, the research will explore the experience of 
these educational institutions, their need to adapt their academic curricula, as well as their 
future challenges and plans in the short to medium term, based on the feedback of their 
students and/or users.

To achieve these goals a methodological triangulation is proposed based on two qualitative 
research tools. Two focus groups with people aged over 60 and linked to the university 
education in their role of professors or students of educational programmes for the older 
people, have been conducted (Table 1).

TABLE 1: COMPOSITION OF THE FOCUS GROUPS. SOURCE: AUTHORS.

Group of professors Group of students of UCM for Older People

6 participants (3 male, 3 female) 7 participants (1 male, 6 female)

60 - 77 years old 61 - 77 years old

Live alone Live alone

Live in different cities of Spain Live in Madrid

2 retired, 4 employed 6 retired, 1 employed
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In addition, to extend the research assessment, three in-depth interviews with mangers 
of university programmes or platforms of online education for older people have been 
conducted (Table 2).

TABLE 2: PROFILE OF INTERVIEWEES. SOURCE: AUTHORS.

Research results confirm a greater value of ICTs perceived by older people since the 
beginning of the pandemic. All the interviewees acknowledged that since the confinement 
there had been a greater demand for courses linked to technology. The most important 
conclusions of this research signal that the process of online teaching-learning offered 
by those institutions on digital or other topics has provided emotional and social support 
to older people through the enhancement of their emotional wellbeing and their digital 
inclusion. Universities and online educational institutions have accompanied older people, 
nurturing their hobbies, and increasing their self-esteem. In conclusion, this kind of education 
has provided older people with enjoyment, enhancing their emotional wellbeing during social 
isolation.

Ethical aspects: The research was carried out with the consent of all participants and their 
permission to disseminate the results. In the case of the focus groups, it was decided to 
maintain the anonymity of the subjects, while in the interviews, individuals were identified on 
the basis of the relevance of their position in their respective institutions or entities and as
a token of personal gratitude.
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GAMIFYING THE MIONE ONLINE COMMUNITY 

 It is a fact that the world’s population is ageing at a very fast pace (Fisk et al. , 2009; 
WHO, 2002). And, in a similar way, the production and consequent consumption of 
technology has been increasing, including among the senior citizens (PORDATA, 2019). 
Understandably, this brings increased challenges in the development of technological 
solutions due to the changes that occur during the ageing process (whether they are 
physiological, psychological and/social) (Ferreira & Veloso, 2019; Fisk et al., 2009; Marcoen
et al., 2007; Pak & McLaughlin, 2011). 

Thus, it is necessary and crucial to develop strategies that capture not only the users’ 
attention, but also their motivations – being gamification an ideal instrument to do so (Conill, 
2016). Gamification can be defined as the use of game elements in contexts that go beyond
entertainment purposes (Bista et al., 2014; Deterding et al., 2011; Kapp, 2012; Werbach & 
Hunter, 2012; Zichermann & Cunningham, 2011).

1 Department of Communication and Art, University of Aveiro, Portugal

KEYWORDS: GAMIFICATION, ONLINE COMMUNITY, MOTIVATION, BEHAVIORAL 
ENGAGEMENT, MIONE

ABSTRACT

Cláudia Ortet1 and Francisco Regalado1

https://mione.altice.pt/


45

SEDUCE 2.0 Utilização da Comunicação e Informação na Comunidade miOne pelo Cidadão Sénior

Given the miOne online community (https://mione.altice.pt/), which was developed to foster 
social interaction, information sharing and activities among community members by offering 
a range of communication, health, tourism, and news services, two main gamification 
strategies were developed in order to deeply capture users’ motivations and engage them, 
while targeting different community’s aspects: (i) gamification and cyclotourism; and 
gamification and online news. The next sections delve into how these gamification strategies 
were applied and what results and conclusion were obtained. 

1. GAMIFIED CYCLOTOURISM
Regarding the use of gamified cyclotourism and its necessity, the problem found was an
exponential growth of the ageing population; social and digital marginalization of senior
citizens, leading to significant disparities and differences in the use of technology; 
physical inactivity and lack of exercise, where only a small fraction of people exercise at 
the recommended levels of at least half an hour daily; and the need to reinvent strategies 
to promote sustainable tourism, active aging and healthy lifestyles. This led to the 
formulation of the following research question: “How can gamification motivate senior 
citizens to cyclotourism?”.

 1.1. Data collection instruments
In order to answer the aforementioned research question, some data collection instruments 
were selected. Firstly, 4 focus group sessions of approximately 2 hours each, where in one of 
them a 30km bicycle ride was made, as well as co-design and testing of the developed app. 
Then, thirty-one interviews were performed and, lastly, 2 hours of eye-tracking sessions were 
made (15 minutes per participant).

 1.2. Sample and criteria
The total sample of this study consisted of 46 participants, half female, and half male, for 
no gender disparity. The selection criteria for all was being 55 years or older, interested in 
Information and Communication Technologies and it was assured that all participation was 
voluntary.

A total of 7 participants from the University of the Third Age (UTA) of Gafanha da Nazaré
in Aveiro, Portugal, participated in the focus groups. Moreover, the 31 cyclists interviewed 
were form Portugal, the United Kingdom, the United States, Denmark, the Netherlands,
Canada, Italy and France. Lastly, 8 older adults form the UTA of Esmoriz, Aveiro, participated 
in the eye-tracking sessions. 

 1.3. Prototype – the Jizo Brand 
Regarding the prototype, which was also a result, the name is symbolic, since Jizo is a 
Buddhist divinity who protects travellers on physical and spiritual journeys – cf. Figure 1. And 
the logo represents a worldwide usage and intergenerational interactions of a cyclo-tourism 
context. The use of the orange colour refers to its meaning in psychology, being linked 
to optimism, motivation, rejuvenation, positivity, vitality, and encouragement. As for the 
typography, sans serif fonts were used for their suitability to the target audience.
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FIGURE 1 - ILLUSTRATIVE PICTURE OF JIZO.

Concerning Jizo’s functionalities, after registering or login in, and when using it for the first 
time the user has an onboarding and tutorial screens. Without leaving the app the users have 
access to recommend routes according to their location, enabling them to invite friends and 
post their ride, comment and like it. With the system location enabled, they can see what 
they have around them, and the weather forecast. Also, guidelines to cyclist and bicycle, news 
about the sport and challenges are included.

 1.4. Conclusions
In conclusion, it was discovered that: (i) the main gamification elements that motivates senior 
citizens towards cyclo-tourism are the competition and challenges, with constant feedback 
about their progression, in order to receive rewards and share with social contacts; and (ii) the 
prototype Jizo motivated the sample of senior citizens by (a) providing information about the 
pre-determined cycling routes, weather conditions, rental shops, bicycle maintenance and 
safety concerns; and (b) offering the possibility to invite friends for a bicycle ride, challenges, 
among other features.

When applying these gamified elements to active senior cyclo-tourism, a set of 
endorsements were suggested to each experience stage: 
 - At pre-experience level: to have routes recommendation; weather forecast; 
Information about cycling equipment; bicycle rental shops;
 - In loco: route directions; performance monitoring, points achievement, and rewards;
 - Post-experience: motivational quotes and feedback; unlock resources; badges   
earnings; rankings and leaderboards.

2. GAMIFIED ONLINE NEWS
Regarding the use of gamification in online news platforms, the problem found was a change
in the paradigm of news consumption due the technological advances and the popularity 
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that mobile devices have been gaining (Wojdynski, 2015). Therefore, and driven by the 
research question “How can gamification engage adult learners at the Universities of the 
Third Age with online news?”, the need to better understand the target audience, and 
develop a functional final product, some instruments of data collection were used, as it will 
be further explored in the next section. 

 2.1. Data collection instruments
 
 2.1.1. Co-design sessions 
A series of co-design sessions took place between February 3rd to May 29th of 2020,
with a total of up to 29 participants, and allowing to assess older adults’ familiarity with the 
miOne’s news platform and gamification mechanisms, while establishing the co-design 
process for the miOne online community.
These sessions not only helped to understand some design issues in the news platform,
but also, regarding the gamification, one of the participants mentioned its ability to stimulate 
the brain, participation, and cooperation. In general, it was also possible to observe a great
acceptance of the possibility to integrate gamification in news and this stimulus awakened 
their competitive side.
 
 2.1.2. Questionnaire
A questionnaire was distributed, and a convenience sample of older adults aged 50 years and 
older was used. During the month and a half (from June 2020 and the first week of July of the 
same year) that this questionnaire was distributed, a total of 279 full answers from 16 different 
countries were obtained, which 248 were considered valid answers, as they fit into the age 
cohorts considered. Respondents have an average age of 67 years old.

The questionnaire’s results indicate that the respondents like to read, share, react and 
comment on news; and the activities they like to be valued for are: activity in groups, the 
frequency with which they talk to other people, and debate, share and react to news.

Therefore, it is verified a great importance given to discussion, expression of thoughts, and 
sharing of opinions – which are important topics to consider when building a gamification 
system. 

 2.2. Prototype
Given the previously collected data, the gamification prototype was conceptualized and
designed, constituting itself as a gamification strategy composed by three major 
interconnected elements – i.e. awards, levels, and a leaderboard, which feed a common 
reward engine associated with miOne’s news platform.
The first element - a set of 12 different awards (cf. Figure 1), was introduced to the 
gamification proposal in order to enable users to reward each other for their news activities.
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The second element – Levels (cf. Figure 2), a set of four different units that are subdivided into 
missions and guides the users through the platform. These missions are progressively more 
difficult, increasing the difficulty of the strategy for the end-user, and there is the possibility 
to earn external rewards at the end of each level.

FIGURE 2 – MIONE’S LEVELS.

And, lastly, the third element, a leaderboard – cf. Figure 3, where all the main weekly news’ 
activities are included, highlighting the users who had the news with the most engagement. 
The order was established based on multiple variables with various weights, for example: 
unique comments, total awards, number of shares, and how long ago was published. 

FIGURE 3 – LEADERBOARD SCHEME.

FIGURE 1 – SET OF 12 AWARDS AVAILABLE.
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 2.3. Evaluation and Key Results
The functional version of the prototype was implemented, and an evaluation was carried with 
a convenience sample of 11 students from Universities of the Third Age partners of the
SEDUCE 2.0 project, and they all fitted in the age criteria considered – that is, over 50 years 
old, with an average age of 67 years old.

Regarding the key results, the leaderboard played a crucial role on delivering community 
relevant news, as it helped users to read and discuss them. As for the awards, they played an 
important role on reacting to news, and reinforcing the social and recognition sides of the 
contents’ author. It is also worth mentioning that the most awards assigned were the ones 
with an immediate interpretation and similar to those used in other contexts – e.g. reactions 
used on Facebook.

Lastly, the levels mechanism was extremely helpful in guiding every participant on the 
miOne online community, while promoting exploration of the news’ platform and rewarding 
participants for their actions.

 2.4. Contributions and conclusions
In conclusion, there are two major products that arise from this research: (i) the first one, a 
set of gamification elements that can be applied to the context of any online news platform 
in order to increase readers’ engagement; and (ii) the gamification engine that was applied 
to the context of the miOne’s news platform. In all, this research suggests that gamification 
elements can induce a behavioural change, while promoting the consumption of news, and 
the social interaction in the miOne online community. 
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DIGITAL TRANSFORMATION IN ACTIVE AGEING

 The European Commission defines Active ageing as “helping people stay in charge 
of their own lives for as long as possible as they age and, where possible, to contribute to 
the economy and society”. Therefore, when considering active ageing, it is important to 
continuously encourage cognitive and physical activity, as well as to empower people by 
giving them the autonomy and the tools to conduct their daily activities with minimum 
external help. Collaborative applications are widespread, and they cope with social and 
physical isolation by sharing a common set of features; the added value proposed in the 
context of this paper is to present a tool that combines the ability to establish audiovideo 
calls and exchange files/messages from collaborative apps with the means to manage a large 
and diverse set of activities related to health and wellbeing. In active ageing, the need to 
enhance confidence and decrease the concern of growing old, living alone and not being able 
to be self-sufficient, lead Altice Labs to develop SmartAL (Smart Assisted Living).

SmartAL is a telemonitoring and teleconsultation tool where patients (and caregivers) may 
track their health status in real-time. The core functionality of the system consists of

1 Altice Labs, Portugal
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collecting information from clinical (e.g. oximeter, thermometer) and non-clinical devices 
(e.g. personal band, smartwatches) and depict it to the users. The collected values from the 
devices are compared with thresholds previously configured by healthcare professionals 
and, when beyond limits, notifications may be sent to both patients and caregivers. 
Besides telemonitoring and teleconsultation, SmartAL also allows simple questionnaires 
to assess the patient’s wellbeing status and videos to assist the users on how to use the 
clinical equipment or simply to provide them guidance and coaching. This tool provides 
the necessary services to elderly people and empowers them with the autonomy to deal 
with their eHealth activities without the need for constant assistance at home, or countless 
visits in person to the health units. Aged people are not just often isolated but have also low 
digital skills and, in many cases, suffer from chronic diseases and co-morbidities. Thus, this 
group is prone to unscheduled and costly hospitalization that can be reduced/avoided if an 
accurate assessment of the patient’s health and wellbeing is performed timely, beforehand. 
In this context, tools and apps must be constantly evolving and adapting, to provide the 
best services to more advanced aged people. In this abstract, we address SmartAL current 
functionality, unveiling ongoing research and development work towards new features (e.g. 
interfaces, virtual assistants, VR and gaming) and devised future work.
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INTERVENÇÃO NEUROPSICOLÓGICA
EM IDOSOS: ESTIMULANDO FUNÇÕES
COGNITIVAS NA MODALIDADE ONLINE

 A intervenção neuropsicológica em idosos é uma ferramenta importante para 
estimular funcionalidades perdidas ou não adquiridas ao longo da vida. O processo de 
estimulação cognitiva, possibilita, a partir da capacidade plástica do cérebro humano, o 
desenvolvimento ou aprimoramento de habilidades cognitivas, visando um envelhecimento 
ativo e uma melhor qualidade de vida a esses idosos. Este aspecto mostra-se ainda mais 
desafiador, considerando o contexto da pandemia da COVID-19 em que os idosos, por serem 
considerados população de maior vulnerabilidade, precisaram se afastar do convívio social e 
as tecnologias de informação e comunicação tornaram-se essenciais para reduzir o quadro de 
isolamento social, já comum ao processo de envelhecimento.

1 Universidade do Estado da Bahia, Brasil
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Diante disso, este relato de experiência tem como objetivo descrever uma intervenção
neuropsicológica para estimular funções cognitivas de idosos que apresentaram baixo
desempenho em avaliação neuropsicológica, conduzida em estágio de graduação do curso 
de Psicologia.  Com o advento da pandemia da COVID-19 e considerando a necessidade 
de distanciamento social, as intervenções ocorreram na modalidade online, por meio 
da plataforma Google Meet. No total, participaram sete idosos que frequentavam uma 
Universidade Aberta à Terceira Idade, sendo divididos em dois grupos, um grupo A com 
quatro participantes e um grupo B com três. No grupo A, foram realizados sete encontros, 
e com o grupo B, oito encontros, em ambos o tempo de duração das sessões foi entre 1 
hora e 1 hora e meia durante um período de dois meses. A experiência ocorreu no contexto 
de realização de estágio profissionalizante, sendo conduzida por estudantes do curso de 
Psicologia e supervisionados por uma docente com experiência em Neuropsicologia do 
Envelhecimento.

Para a elaboração deste trabalho, o planejamento das atividades de estimulação contou 
com um processo de leitura, estudo e organização de informações, sendo pesquisados 
artigos científicos nas plataformas Google Acadêmico, Scielo e Bvs-Psi sobre a estimulação 
neuropsicológica com idosos. Além disso, esta intervenção teve como base o desempenho 
neuropsicológico dos próprios idosos que participaram anteriormente de um processo 
de avaliação neuropsicológica, intervenção neuropsicológica por meio de jogos digitais 
e, em seguida, reavaliação, conduzidos um ano antes desta experiência. As dificuldades 
neuropsicológicas mais prevalentes, identificadas nesta etapa anterior, foram em atividades de 
memória (visual e semântica) e da atenção visual. Optou-se por incluir atividades de funções 
executivas por entender que são necessárias à regulação das demais funções cognitivas.

Para o estabelecimento de rapport, e facilitar a adesão às atividades, utilizou-se de 
estratégia lúdica, o role-playing game, ou RPG, que é um tipo de jogo no qual se interpretam 
personagens, criando narrativas ao longo das sessões, por meio de um sistema de jogo em 
que os jogadores podem fazer o que vier a mente, a imaginação de cada um é o limite, mas 
sempre obedecendo as regras ditadas pelo sistema no qual estão jogando, e pelo mestre 
da sessão. Para os idosos foi adaptado um sistema próprio, com informações simples e 
de fácil acesso, divididos por capítulos em cada sessão, que os auxiliavam a lembrar seus 
nomes na aventura, quaisquer itens ou status alterados durante as sessões. Assim, cada um 
dos doze capítulos consistiam em narrativas que levassem ao uso de uma ou duas funções 
cognitivas para resolver tarefas ao longo do RPG, com a seguinte disposição: seis atividades 
de memória, cinco de atenção e duas de funções executivas para o grupo A; já no grupo B 
foram sete atividades de memória, cinco de atenção e uma de flexibilidade cognitiva. Durante 
as atividades os os idosos acumulavam pontos de acordo com o seu desenvolvimento que 
variavam entre 0 e 1000 pontos.

Foram selecionadas atividades que pudessem ser realizadas no âmbito online, como jogos 
que utilizassem a webcam ou o compartilhamento de tela com os idosos. Eram práticas 
simples, como jogo dos sete erros, trabalhando especificamente a atenção seletiva, e 
sequência de palavras, no qual os participantes deveriam lembrar a ordem correta das 
palavras que foram ditadas ou mostradas na tela, exemplo de atividade que estimula a 
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memória de trabalho. O próprio RPG continha algumas funcionalidades que poderiam ser 
utilizadas para o treino das habilidades, a exemplo da atividade de um dos capítulos, que 
ao finalizar, dava uma chave para que os participantes, na sessão seguinte, realizassem a 
atividade de desbloquear o local com um objeto, que era a chave do capítulo anterior, e 
durante a sessão eles eram estimulados a lembrar desse fato.

Como resultados verificou-se que durante o processo de intervenção neuropsicológica, os 
participantes de ambos os grupos apresentaram, de modo geral, um bom desempenho. Nas 
atividades selecionadas para estimular a atenção, memória visual e cognição geral do grupo 
A, observou-se melhoras significativas nessas competências mesmo com pouco tempo de 
intervenção, bem como nos treinos de memória de trabalho, planejamento e aprendizagem 
de palavras. Os participantes demonstraram adesão às tarefas, sempre relatando que 
gostaram das atividades ao fim de cada capítulo. No grupo B, a relação entre o ganho de 
habilidades e as questões emocionais foram bem claras, quando uma das participantes que 
tinha um baixo desempenho nas atividades iniciais, foi evoluindo a cada sessão, e o que 
influenciou isso foi justamente seu comportamento emocional, que também foi melhorando 
com o tempo, o que nos fez refletir acerca da importância da inclusão digital para a saúde 
mental dos idosos especialmente considerando o contexto pandêmico de isolamento social.

Conclui-se que a proposta do RPG trouxe benefícios e ganhos maiores do que as possíveis 
perdas que podem ocorrer na intervenção à distância e dificuldades no uso de tecnologias 
de comunicação e informação, uma vez que os idosos apresentaram um repertório de 
conhecimentos e habilidades dentro do esperado, mesmo diante do pouco tempo de 
intervenção. Esses benefícios foram importantes também para as questões emocionais 
de cada um, alguns até melhoraram seu desempenho com o decorrer das sessões, táticas 
como chamá-los pelos nomes dos seus personagens, e estarem inseridos em uma história 
que se passava na cidade em que viviam, os deixaram entretidos e motivados, facilitando a 
proposta de intervenção. Os participantes, ainda, demonstraram uma ótima compreensão a 
respeito da importância do trabalho que foi realizado a fim de proporcionar uma vida mais 
autônoma e ativa, e, no que se refere à imersão da aprendizagem no uso de tecnologias e o 
plataformas digitais, especialmente no contexto da pandemia. O acolhimento durante todo 
o processo também mostrou ser um fator essencial na relação entre todos que participaram 
da intervenção pois, apesar de ser um trabalho que visou analisar e trabalhar as funções 
cognitivas dos idosos, o fator emocional se fez presente.
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A Fundação Altice promove as boas práticas 
da inclusão digital, de modo particular 
nos contextos escolar, profissional e social, 
disponibilizando um conjunto de serviços, 
soluções e iniciativas tecnológicas para 
pessoas com limitações físicas, sensoriais e 
cognitivas.

O Programa Inclui tem como objetivos tornar 
os dispositivos móveis e computadores 
acessíveis, tornar a comunicação acessível 
a todos e melhorar as condições de vida e a 
autonomia das pessoas com deficiência.

1 Fundação Altice, Portugal

 A Fundação Altice Portugal é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos e 
de utilidade pública, que tem por objetivo concretizar o compromisso de responsabilidade 
social da Altice Portugal. A Fundação Altice Portugal promove as Tecnologias de Informação e 
Comunicação, nomeadamente a utilização destas para elevar o patamar de excelência da sua 
intervenção social nas áreas dTecnologia e Conhecimento, da Acessibilidade e Bem-estar, e 
da Cultura.

PROGRAMA INCLUI
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O programa divide-se em três grandes áreas:

 1. Serviços: Subsidiação das mensalidades de serviços de telecomunicações:
 - Pacotes MEO com e sem TV.
 - Tarifários Voz Móvel Pós-Pagos.
 - Tarifário Pós-Pago Internet Móvel. 

2. Soluções: Subsidiação de produtos que permitem a acessibilidade digital e a  
comunicação aumentativa ao computador, telemóvel, tablet e telefone fixo.

- Equipamentos e software para pessoas com limitações motoras, sensoriais e 
cognitivas tais como o Grid3, o PC Eye, o MagicKeyboard, o JAWS, o Zoom Text, 
ou a linha Braille Focus 14.

 3. Iniciativas: Tecnologias e iniciativas desenvolvidas pela Fundação Altice e disponíveis  
 gratuitamente a todos os que delas necessitem, tais como:

- TeleAula - um serviço da Fundação Altice destinado a alunos impossibilitados 
de assistir presencialmente às aulas, por motivos de doença grave ou 
incapacidade permanente ou de longa duração.
- Atendimento em Lojas a Pessoas Surdas - atendimento presencial para a   
comunidade surda nas lojas MEO, através de videochamada.
- MagicContact - uma aplicação gratuita para acessibilidade às principais  
funcionalidades de um smartphone Android que inclui ferramentas de 
Comunicação Alternativa e Aumentativa.
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SISTEMAS INTERATIVOS PARA ADULTOS MAIS 
VELHOS

 Apesar dos benefícios da integração da tecnologia digital no quotidiano das pessoas
adultas mais velhas, esta população corresponde ao grupo etário que menos utiliza estes 
meios (Keränen et al., 2017). Este cenário levanta questões relacionadas com as barreiras que 
separam as pessoas mais velhas do mundo digital e com a adequação das tecnologias mais 
usuais às necessidades específicas e heterogéneas desta população (Wildenbos et al., 2018). 
Apesar do interesse pelas tecnologias ter vindo a crescer junto das pessoas mais velhas, 
muitas sentem-se inseguras em adotar novas tecnologias por sentirem falta de instruções, 
orientações e clareza. O ceticismo associado à adoção das tecnologias é reforçado por estas 
barreiras, mas pode ser minimizado através da apresentação das soluções disponíveis e 
da adequação e facilidade de interação das mesmas (Vaportzis et al., 2017). Neste sentido 
surgem cada vez mais respostas focadas e desenhadas para a população sénior, pelo que este 
resumo pretende realizar uma breve apresentação das soluções desenvolvidas pela Sioslife, 
uma empresa que pretende dar resposta aos problemas de literacia digital da população

1 Sioslife, Braga, Portugal
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envelhecida, dedicando-se ao desenvolvimento e à integração de tecnologias de interação 
desenhadas propositadamente para o público sénior. 

Focada na inclusão digital e na promoção de um envelhecimento ativo e saudável, a 
Sioslife é uma empresa que nasceu em 2014, em Portugal, e que desenvolve e disponibiliza 
sistemas interativos para o público mais velho. Recorrendo a interfaces naturais (o 
movimento, o toque e a voz), adaptação ergonómica do hardware e simplificação da 
comunicação entre o software e o utilizador, os sistemas interativos Sioslife permitem 
o exercício físico, a estimulação cognitiva e a comunicação das pessoas mais velhas, 
nomeadamente as que residem em estruturas residenciais, frequentam centros de dia ou 
usufruem de serviços de apoio domiciliário. Atualmente, os sistemas interativos Sioslife 
estão presentes em mais de 350 instituições em território português e espanhol, chegando 
a mais de 5000 pessoas adultas mais velhas. Os produtos disponibilizados pela Sioslife são 
compostos por três plataformas distintas e intercomunicantes para três públicos diferentes: 
o utente, a sua rede social e os técnicos. No sentido de facilitarem a utilização das pessoas 
adultas mais velhas, as soluções disponibilizadas recorrem a: i) touch-screen; ii) sensores de 
movimento; iii) sistema de login simplificado; iv) adaptação ergonómica; e v) comandos de 
voz. Através destas adaptações, 
os sistemas interativos Sioslife pretendem que as pessoas adultas mais velhas consigam, 
de forma simples, intuitiva e autónoma, utilizar as diferentes funcionalidades disponibilizadas.

A solução institucional, ilustrada na figura 1, recorre a um ecrã de grandes dimensões, 
com câmara e coluna de som integradas, apresentando como terminais um sensor de 
movimentos, destinados aos jogos de exercícios, e um leitor de cartões, através do qual 
os utilizadores iniciam sessão com um cartão individual.

FIGURA 1: SOLUÇÃO SIOSLIFE PARA INSTITUIÇÕES DE APOIO À POPULAÇÃO IDOSA.
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Conforme os seus gostos e preferências, cada utilizador pode ter à sua disposição uma série 
de funcionalidades identificadas como: jogos, desenho, fotografias e vídeos, telefonar,
religião, notícias e música. A inteligência artificial do sistema permite a adaptação dos jogos 
conforme o desempenho do utilizador, não existindo mensagens de erro de forma a evitar
os sentimentos de frustração. As diferentes opções de navegação estão diferenciadas por
cores e imagens de forma a serem facilmente distinguíveis, sendo também acompanhadas 
por imagens ilustrativas. Os profissionais das instituições também podem ter uma sessão, 
onde estão presentes funcionalidades destinadas, principalmente, às atividades de grupo, 
como é o caso do jogo do Bingo, músicas e religião.

O software apresentado está também disponível em tablet (figura 2), estando esta solução 
direcionada para o domicílio das pessoas adultas mais velhas. Com funcionalidades 
semelhantes à solução para instituições, para além de conseguirem aceder a jogos, 
fotografias, vídeos, religião e chamadas de vídeo, os utilizadores conseguem receber 
notificações e emitir alertas através de um botão de emergência que o conecta a um serviço 
de apoio ou cuidador à escolha.

FIGURA 2: SOLUÇÃO SIOSLIFE PARA INSTITUIÇÕES DE APOIO À POPULAÇÃO IDOSA.
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As soluções Sioslife disponibilizadas têm uma plataforma de gestão associada destinada 
aos profissionais das instituições e/ou cuidadores. Esta backoffice permite a gestão dos 
clientes associados a cada cartão, personalização da sessão de cada utilizador, sénior ou 
colaborador. O perfil da pessoa adulta mais velha pode ser personalizado com fotografia, tipo 
de funcionalidades disponíveis, cartão associado e identificação de condições clínicas que 
podem influenciar a utilização do sistema: doença de Alzheimer, analfabetismo, dificuldades 
auditivas, dificuldades visuais, Parkinson, utilização de cadeira de rodas, entre outras. O envio 
de convites a familiares, o carregamento de fotografias, vídeos e o acesso a estatísticas de 
utilização são também funcionalidades desta plataforma. 

Os familiares e cuidadores podem também aceder à aplicação Sioslife através dos seus 
dispositivos móveis. Ao iniciarem sessão, cada conta está associada a determinado utilizador 
dos sistemas interativos, sendo possível realizar chamadas de vídeo, carregar fotografias 
e vídeos, enviar lembretes personalizados, definir frequência e horário de lembretes, 
receber notificações de chamadas e de pedidos de ajuda, convidar familiares, entre outras 
funcionalidades.

De forma a integrar os sistemas interativos de forma eficaz no quotidiano das pessoas 
mais velhas, familiares e instituições, a Sioslife aposta numa equipa de apoio ao cliente que 
realiza um acompanhamento diário através do desenvolvimento de planos de intervenção e 
dinâmicas com os utentes onde os sistemas interativos estão envolvidos, apostando também 
em ações de formação com os familiares e técnicos da instituição.

Perante o envelhecimento populacional e as evidências de que a população mais velha quer 
e pode beneficiar das tecnologias de interação, é essencial considerar o desenvolvimento e o 
impacto de soluções desenhadas especificamente para a população idosa, como é o caso das 
disponibilizadas pela empresa Sioslife.

https://mione.altice.pt/


63

SEDUCE 2.0 Utilização da Comunicação e Informação na Comunidade miOne pelo Cidadão Sénior

MEDICATION ADHERENCE SMART LABELS 
FOR SMART PACKAGING

 Smart Packaging is a recent concept that has been increasingly adopted in the food, 
cosmetics, and pharmaceutical industries. This concept is based on enabling the packaging 
to have communication interfaces with the product and the customer, allowing a new range
of possibilities and functionalities. In the pharmaceutical universe, one of the main smart 
packaging applications is in the optimization of medical treatments and clinical studies, 
by validating the improvement of medication adherence by patients. The digitalization of 
patient treatments is key to assure a data-driven environment that allows actions to optimize 
and guarantee better performance of medical treatments for chronic and elderly patients. 
Different technologies are being developed for smart labels and smart bottles, which is a new
concept being recently used to allow medication intake monitoring with timestamps, 
enabling pharmaceutical and medical professionals to take action into improving medication 

KEYWORDS: LABELS, MEDICAL ADHERENCE, PRINTED ELECTRONICS, SMART PACKAGING

ABSTRACT

João Almeida1, Miguel Ribeiro1, João Redol1,2, Ricardo Carvalho3,
Filipe Afonso3, António Leite3, Pedro Henriques3, Ana Poças3,
José Matos3, Vanessa Miranda3 and Marta Campos3
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treatments and also clinical trials to take place more efficiently. Printed electronics are 
techniques that allow the easy integration of electronic sensing components into plastic 
bottles, allowing the digitalization of treatment’s data in low-cost and low-volume solution 
that enables higher scalability for different types of medication and bottle or blister shapes.

Although there are different solutions for this problem, the market has a need that is hardly 
met: adaptability to different vials with low-cost systems, which allows higher scalability and 
use in several scopes, ensuring data-centered systems to work at maximum efficiency.
To meet this need, Neutroplast, together with CeNTI and BeyonDevices, presents the DOSEA 
Dosing Sensor & Alarm project. The project consists of the development of flexible labels 
with communication and alarm systems integrating printed electronic circuits, adaptable 
to different types of pharma packaging. The basic system’s functionality is a programmable 
alarm that ensures that medication doses are taken on time by the patients, optimizing 
medical treatments and clinical trials. The alarm is built onto a printed electronics surface 
that allows easy integration with medication bottles or blisters, ensuring that the technology 
can be easily used by the elderly population that sometimes lacks digital literacy. The 
system was developed with intuitiveness and ergonomics in mind, allowing its easy use by 
a large scope of the population, from children to elderly. The adaptability and high cost-
efficient solution also can be used in professional environments, allowing the centralization 
of patient’s treatments in a single platform, enabling full treatment control through a 
centralized digital environment. The data can be easily exported to different external 
environments, allowing data analysis and the elaboration of action plans to ensure the 
improvement of medical treatments and its personalization for different patients’ needs.

Three versions are being developed, to meet different market needs: i) DOSEA BASIC, which 
through a low-cost printed system, with resistive tracks printed on the label, enables simple 
programming through button loading on the label itself and ultra-thin battery power supply,
ensuring the lowest cost; ii) DOSEA +, integrates an additional E-ink screen that allows the 
display of the programming status, induction rechargeable battery, and the possibility of 
being programmed directly by a dedicated mobile app, through NFC; iii) DOSEA Omni, on 
the other versions integrates a capacitive level sensor attached that allows the validation of 
liquid or powder medication intake, and also has an induction charging base that indicates 
the storage conditions of the medication bottles, through measurements of the environment 
parameters. 

The DOSEA Basic version was built with low-cost medication and one-time treatments 
in mind, ensuring that patients that need medication for a single purpose can count on 
a low-cost and easy to use system to allow patients to keep track of their medication 
adherence and ensure the efficiency of the medical treatment. The DOSEA + version is a 
reprogrammable label that allows multiple uses in different medical treatments, with the 
digitalization of the adherence data through an intuitive mobile app that allows patients 
and doctors to keep track of the medical treatment’s records in real time. The DOSEA Omni 
version is the full version, that allows automatic monitoring of medication intake through its 
attachable level sensor, and also, through its environmental sensors, an extra guarantee that 
the medication is correctly stored to ensure that its functionalities are maintained.  
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This version is also reprogrammable through the mobile app, that stores all the treatment’s 
data in a single digital environment. The single environment allows the concentration of 
all the treatment’s data in a simple and visual way, allowing easy data visualization and the 
personalization of medical treatments to each patient’s needs, in example the change of 
schedule for a medication that is verified to have low adherence by the patient on a particular 
time of intake. The solutions are specially designed for elderly patients that usually need 
third-party follow-up, by closerelatives or family doctors. The follow-up can be done directly 
through the app, as the user can add “person of interest” that will be warned if the patient is 
about to miss their medication (minutes after the schedule and the intake is not yet validated 
by the device). 

With the 3 solutions, the DOSEA Dosing Sensor & Alarm project is the most adaptable 
solution to the market needs, serving lower cost and also more complex solutions, thus 
ensuring adaptability to different medical treatments. The digitalization of the medical 
treatment’s data is a trend that is being followed by Neutroplast and CeNTI, to ensure 
maximum efficient of medical resources in clinical trials and development of new treatments 
and drugs for improving elderly patient’s quality of life. 

Acknowledgment: This work was developed in the scope of national project DOSEA (n. 
33664), which was co-financed by Portugal 2020, under the Operational Program for 
Competitiveness and Internationalization (COMPETE 2020) through the European Regional 
Development Fund (ERDF).
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O FACEBOOK COMO PLATAFORMA DE 
COMUNICAÇÃO E INTERVENÇÃO NA 
RESPOSTA ÀS LIMITAÇÕES DA PANDEMIA 
COVID-19: UMA ETNOGRAFIA ONLINE SOBRE 
UMA ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS REFORMADAS 
EM PORTUGAL

 A pandemia causada pela COVID-19 espoletou mudanças aceleradas e inesperadas 
nos quotidianos. Uma destas mudanças prende-se com a forma como comunicamos e 
interagimos com outras pessoas, que teve que ser reajustada perante a impossibilidade de 
um contacto presencial regular, em pequenos ou grandes grupos. A disrupção causada pela 
pandemia nos padrões de interação e de comunicação obrigou a readaptações também nas 
organizações, para que pudessem dar continuidade ao trabalho que desenvolviam. Para além 
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disso, com a Pandemia COVID-19, o idadismo, que já era um fenómeno pré-existente, tornou-
se flagrante. O facto de as pessoas mais velhas pertencerem a um dos grupos de risco para a 
doença, passou a ser um dos argumentos para muitas abordagens idadistas, inclusivamente 
em orientações e normativos políticos (Naughton et al., 2021). Aliás, este incremento levou 
a Organização Mundial de Saúde a lançar em março de 2021 uma campanha global de 
combate ao idadismo, na qual é caracterizado o fenómeno e são propostas estratégias para o 
combater (WHO, 2021).

Por tudo isto, a vida das pessoas mais velhas foi profundamente condicionada pela pandemia, 
inclusivamente no que respeita à sua participação social, cívica e política. A participação tem 
vindo a ser fortemente advogada na literatura como um preditor para um envelhecimento 
bem-sucedido e saudável (Levasseur et al., 2010), existindo já indicações de que poderá ter 
um impacto positivo na saúde mental das pessoas mais velhas, nomeadamente em relação 
à depressão (Wilson, 2012). O facto da participação social, cívica ou política potenciar o 
estabelecimento de relações com outras pessoas, pode ser uma das razões que reforça 
as vantagens deste envolvimento para as pessoas que pertencem a grupos etários mais 
avançados (Timonen et al. , 2011), tendo sido esta dimensão do encontro profundamente 
afetada pela pandemia.

Neste trabalho procuramos perceber de que modo uma associação portuguesa constituída 
e totalmente dinamizada por pessoas mais velhas reformadas se organizou para dar resposta 
às limitações à sua ação trazidas pela pandemia, nomeadamente através do recurso a 
ferramentas online. Esta é uma associação com um carácter eminentemente político, 
assumindo como missão a representação das pessoas mais velhas junto do poder político e 
a reivindicação dos seus direitos, sendo por isso relevante perceber o impacto da pandemia 
e do confinamento na ação desta associação – em particular, considerando a atual discussão 
sobre a salvaguarda dos direitos das pessoas mais velhas. 

Para atingir estes objetivos, foi desenvolvida uma etnografia online (Tunçalp & Lê, 2014), 
acompanhando-se a página de Facebook desta associação durante 18 meses, através da 
consulta da página 2 a 3 vezes por semana, sendo as publicações compiladas numa base de 
dados (Excel) e as publicações guardadas como imagens. Esta análise da página do Facebook 
foi complementada com contactos diretos com membros da organização (Baker, 2013),
nomeadamente com as duas pessoas da Direção que gerem as questões relacionadas com 
a comunicação, o que inclui a gestão da página do Facebook. Todos estes contactos, que 
ocorreram inicialmente por e-mail e depois por telefone e através de reuniões Zoom foram 
registados e guardados, constituindo relevantes notas de campo para esta análise. 

Da análise preliminar dos dados percebemos que a comunicação da organização, 
inclusivamente com os seus membros, transitou maioritariamente para o espaço online e 
foram desenvolvidas novas iniciativas para dar continuidade à sua missão. Começaram a 
dinamizar eventos online, como webinars e outras iniciativas, e foi reativado o grupo privado 
de Facebook, reservado a associados/as. Para além disso, deram continuidade à elaboração 
e envio para as pessoas associadas de informação mensal com Notícias e de alguns boletins 
específicos (‘Breves’) sobre temas concretos que foram surgindo como pertinentes. O 
envio destas Notícias e das ‘Breves’ acontece maioritariamente por correio eletrónico e são 
divulgados na página de Facebook, ainda que continue a ser enviado em papel por correio
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para associados que expressaram esse pedido. Na página pública de Facebook foram 
também disponibilizados materiais produzidos, bem como outras informações pertinentes. 
Desde janeiro de 2020 até ao presente ( junho 2021) foram realizadas cerca de 110 publicações 
na página pública da associação, que organizamos em sete grupos: Eventos e informação 
sobre eventos (30 publicações); Notícias (23 publicações); Intervenções na comunicação social 
(23 publicações); Comunicados (15 publicações); Divulgação de publicações/ documentos 
relevantes (11 publicações); Informações sobre a dinâmica organizativa da associação (6 
publicações); Comunicações com o Governo (2 publicações).

Desde o início da pandemia as publicações na página pública de Facebook da associação 
têm-se relacionado sobretudo com as tensões com que as pessoas mais velhas têm vindo a 
ser confrontadas neste período, havendo um grande enfoque no alerta para a discriminação 
etária (idadismo), como, por exemplo, no acesso a espetáculos culturais ou no exercício do
direito ao voto aquando das eleições presidenciais. Temas como os planos de 
desconfinamento, os planos de vacinação, os efeitos da pandemia na vida das pessoas 
mais velhas, são também recorrentes nas publicações da associação. Para além disso, têm 
também continuado a abordar alguns dos temas que eram mais usualmente abordados 
pela associação, como a questão das pensões de reforma ou dos lares. Acompanhando os 
grandes debates da atualidade, são as situações relacionadas com o idadismo que dominam 
as publicações.

A pandemia veio obrigar a uma reconfiguração do trabalho da associação a dois grandes 
níveis. Por um lado, houve a necessidade de transitar todo o trabalho que tinham previsto 
para o contexto online, o que implicou para alguns membros da associação aprendizagem 
em relação ao uso de alguns recursos online (como por exemplo as plataformas de 
comunicação, como o Zoom) e otimização de outros que já utilizavam (como o Facebook), 
o que rapidamente conseguiram fazer. Por outro lado, ao longo da pandemia foram sendo 
permanentemente confrontados com a iminência de perda de direitos das pessoas das mais 
velhas e com situações flagrantes de discriminação com base na idade. Isto obrigou a uma 
elevada intensidade e ritmo de trabalho, também pelas solicitações externas com as quais 
têm vindo a ser confrontados.
 
Percebemos assim que, perante a pandemia COVID-19 também entre as pessoas mais velhas 
a transição para as ferramentas digitais foi uma realidade, com muitas pessoas a desenvolver 
capacidades técnicas e tecnológicas para poderem dar continuidade ao seu envolvimento 
e acompanhamento do trabalho desenvolvido e promovido pela associação. Deste modo, 
podemos concluir que este desenvolvimento de competências de comunicação digital parece 
articula-se com o aprofundamento de competências cívicas e políticas, já que, ao longo deste 
processo e deste período de tempo, muitas pessoas mais velhas foram confrontadas com
situações de perda, ou risco de perda de direitos, que consideram como fundamentais,
tornando-se evidente a necessidade de afirmação e defesa desses direitos. Com esta análise
percebemos também que são cada vez mais as pessoas mais velhas em Portugal que se
distanciam de imagens mais estereotipadas da velhice, que ainda marcam muitas das
representações existentes sobre pessoas mais velhas e que ainda têm impacto na definição 
de políticas sobre envelhecimento.  
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DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO 
LETRAMENTO DIGITAL DE PESSOAS IDOSAS 
FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19

 O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e exige desenvolvimento 
de ações que o promovam de maneira ativa e participativa da sociedade como um todo 
(UNESCO, 2016; WHO, 2015). A expansão tecnológica abre novos caminhos e possibilita 
muitas mudanças no que se refere às dinâmicas e experiências do dia a dia. A inclusão digital 
potencializa essas mudanças e vem sendo identificada como uma ferramenta importante na 
redução das mais perceptíveis desigualdades sociais de países em desenvolvimento, além 
de facilitadoras de conexão social e mecanismos valiosos para a saúde mental da pessoa 
idosa (Llorente-Barroso, 2021). O episódio da pandemia do COVID-19, que acomete não só ao 
Brasil - mas ao mundo, evidenciou a importância do letramento e alfabetização digital e a 
necessidade da ampliação desse conhecimento para as populações excluídas digitalmente 
por qualquer contexto, seja ele, social, educacional, económico ou etário. 
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As Universidades Abertas à Terceira Idade e seu papel inclusivo direcionado à pessoa idosa 
possibilitam o aprofundamento de conhecimentos em diversas áreas de interesse e trocas 
de experiências intergeracionais, inclusive no que diz respeito à inclusão digital. A Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo | EACH - USP desenvolve vários 
projetos em seu Programa USP 60+. Dentro dessa diversidade, o Projeto Idosos On-line,
é destinado ao letramento e a alfabetização, evidenciando a inclusão digital dessa população. 
O Projeto Idosos On-line acontece desde 2009 na universidade, tendo iniciado com o uso 
de computadores (desktops) e migrado para tablets e smartphones, cuja demanda vem 
crescendo na faixa etária 60+ no Brasil (IBGE, 2019; NIC.br, 2019.). Entre 2017 e 2019 foi 
realizada pesquisa em parceria com Instituto de Computação e Matemática da Universidade 
de São Paulo, utilizando um aplicativo, o SENSEM, como facilitador na realização de tarefas 
nos ambientes extraclasse. 

Porém, desde o início de 2020 com o advento da pandemia, a Universidade tem se esmerado
na organização e elaboração de novas dinâmicas educacionais a fim de estimular novos 
processos de aprendizagem frente ao novo (e circunstancial) modo de vida. Novas dinâmicas 
tiveram que ser reformuladas, restruturadas e aprendidas. Para tanto, em 2020 o processo se 
deu por programas gravados com aulas assíncronas enviadas semanalmente aos alunos por 
WhatsApp e/ou e-mail. Porém não houve resposta satisfatória tanto dos alunos idosos (que 
pareciam ainda tentar entender o momento que viviam) quanto da dinâmica utilizada.

Em 2021, portanto, optou-se por aulas síncronas, com protocolo de pesquisa simplificado por 
formulários online, o que pareceu ter surtido melhor adesão e comprometimento dos alunos 
idosos. Mantivemos o modelo de ensino desenvolvido para o Projeto Idosos On-line (Cliquet 
et al, 2020), porém com adaptação para uma versão digital. Incluiu-se uma avaliação (Roque 
& Boot, 2018), pré e pós-teste, sobre o desempenho no uso dos seus dispositivos móveis 
realizado por entrevista online de forma individual, o que ratificou a escolha dos temas 
escolhidos para as oficinas além de possibilitar a avaliação dos conteúdos apreendidos ao 
final do programa.

O objetivo do programa foi fornecer subsídios básicos aos novos alunos da USP60+|EACH, 
com a expectativa de facilitar maior contato com familiares e amigos em um momento tão
difícil da nossa história, assim como, oferecer a continuidade das oficinas àqueles que já
faziam parte dos programas de letramento digital que, até então, aconteciam de maneira
presencial mantendo a integração e a sociabilização aos que se interessassem aperfeiçoar 
conceitos, habilidades e aumentar seus conhecimentos.

Participaram deste programa 53 alunos que foram divididos em: a) Turma Básica (21 alunos 
– divididos em 03 turmas) e; b) Turma Avançado (32 alunos, em uma única turma), de ambos 
os sexos. Para se inscrever no grupo avançado, o aluno deveria ter participado do módulo 
anterior do programa Idosos On-line e, para o grupo básico, bastava ter interesse em se 
incluir digitalmente, uma vez que o programa, também sentiu a necessidade do acolhimento 
de novos alunos no momento de pandemia, onde a inclusão digital tornou-se quase que 
imprescindível à sobrevivência.
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O programa tem demonstrado que é possível promover ações - mesmo à distância - para 
facilitar aprendizagens, sociabilizações e melhora na qualidade de vida dessa população, 
mantendo-se o distanciamento físico (tão recomendado e, necessário para tentativa do 
controle da COVID-19), mas mantendo-se um convívio social de modo a suavizar o isolamento 
e permitir a inclusão digital das pessoas idosas.

As aulas ocorreram semanalmente com encontros de duas horas, totalizando 13 encontros 
nos quais os monitores, graduandos no Curso de Bacharelado em Gerontologia da USP, 
realizavam apresentações sobre os temas escolhidos: a) Grupo Básico: conceitos básicos 
como gestos, configurações, organização de ícones, Facebook, pastas, nuvem, limpeza, 
baixar e desinstalar aplicativos, fotos, arquivos, WhatsApp, lives, podcast – nesse semestre 
adicionamos o tema sobre as plataformas de reuniões online mesmo para o esse grupo; 
b) Turma Avançada: plataformas de reuniões online, redes sociais (Instagram, WhatsApp), 
aplicativos de compras, download e upload, scanner, jogos, e-mail, locomoção, localização, 
transporte, edição de fotos, montagens. Além dos conteúdos elaborados pela equipe foram 
incluídos temas sugeridos pelos grupos de alunos idosos levando-se em conta o propósito e a 
vontade do que aprender (Cachioni et al, 2015)

Todas as aulas continham resumo do tema com passo a passo seguido de prática a cada tema 
apresentado. O conteúdo apresentado era enviado no grupo da sala em formato de apostila, 
para que pudessem rever o conteúdo sempre que necessário. Incluíram-se atividades a serem 
realizadas fora do momento de aula. Estabeleceu-se um esquema de rodízio permitindo que 
todos os monitores do curso dessem aula, e os demais monitores participavam das aulas
como auxiliares, fazendo comentários, trazendo experiências diferentes e oferecendo um 
suporte individual no momento de uma dúvida persistente o que poderia acontecer em uma 
conversa paralela em outro aplicativo ou após a aula.

A formação de grupos para o módulo básico foi um grande desafio, uma vez que os alunos 
necessitavam ao menos saber se conectar ao link da aula, mas entendemos a necessidade 
e a relevância da inclusão desses alunos e passamos a orientá-los pelo grupo de WhatsApp 
de forma a capacitá-los em tal habilidade, além de manter grupos pequenos favorecendo 
aprendizagem. O resultado tem sido extremamente favorável, com excelente avaliação dos 
alunos idosos e de seus familiares.  

Para o grupo avançado, a experiência de aprimorar novos conteúdos têm resultado em 
alunos criando posts, avatares, divulgação de seus negócios – o que mais uma vez fortalece a 
importância da oportunidade de educação e aprendizado especializado.

Pretende-se, em breve, após a análise e tratamento dos dados, divulgar os resultados desta 
pesquisa que preliminarmente tem atendido as expectativas dos alunos idosos e da equipe 
envolvida no programa.
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OFICINA Ô DE CASA: INTERVENÇÃO 
PSICOSSOCIAL ONLINE COM IDOSOS NA 
PANDEMIA DE COVID-19

 A pandemia da COVID-19 e as consequentes medidas de saúde pública trouxeram 
mudanças significativas para a vida dos idosos, que, sendo considerados parte do grupo 
de risco para a doença, passaram a ser isolados. As mudanças na dinâmica familiar em 
decorrência das medidas de biossegurança, as restrições de locomoção e o medo de 
infecção pelo SARS-CoV- 2, podem resultar na diminuição ou ausência do contato social e 
da rede de apoio do idoso. Igualmente, o fechamento de espaços como templos, centros 
de convivência e parques, dificulta e, em alguns casos, impossibilita a socialização desse 
segmento populacional. Todas essas mudanças podem favorecer o isolamento social e 
emocional dos velhos, condição que pode constituir-se um problema de saúde, correlato à 
solidão, depressão, comportamentos de risco, autonegligência, deficit cognitivo, deficiência 
física e um alto nível de mortalidade. Com os espaços coletivos de socialização fechados e as 
atividades suspensas durante o enfrentamento da COVID-19, a exemplo do que ocorreu em 
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2020 com a Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI), da Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB), tornou-se imperioso o desenho de alternativas e novos enquadres para minimizar 
os impactos psicossociais da quarentena. As Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs), nesse sentido, são possíveis aliadas na redução do isolamento social e de seus efeitos, 
tendo ampliado as possibilidades de interação social, e mesmo transformando a lógica da 
interação humana. O uso das TICs, seja por meio de mensagens de texto, ligações, chamadas 
de vídeo, dentre outras alternativas, são recomendadas como forma de manter as conexões 
sociais e oferecer serviços de orientação e atendimento à distância no contexto da COVID-19. 
Respondendo ao desafio de manter o isolamento social com momentos de convivência, bem-
estar e acolhimento, e ao compromisso social da Universidade, o Serviço de Psicologia, do 
curso de graduação em Psicologia, desenvolveu o projeto de extensão “Ô de casa: abrindo 
as janelas da vida”. A intervenção, realizada em 2020, baseou-se nas experiências de duas 
oficinas desenvolvidas presencialmente na UATI ao longo de 2019 pelos executores do projeto, 
adaptando o conhecimento ali construído e suas atividades ao contexto e às TICs. 

A oficina objetivou realizar uma intervenção psicossocial virtual com idosos participantes da 
UATI da UNEB, no contexto da pandemia da COVID-19. 

Utilizamos como referência metodológica a intervenção psicossocial por favorecer a reflexão, 
a aprendizagem e o compartilhamento de experiências e afetos. A oficina, enquanto 
instrumento de intervenção psicossocial, desenvolve um trabalho na interseção entre a 
subjetividade e a cultura, focando nas relações dos indivíduos uns com os outros e com o 
contexto social. Tomando como referência as orientações gerais de Saúde Mental e Apoio 
Psicossocial (ações SMAPS) na pandemia da COVID-19 e as recomendações específicas para 
o segmento populacional dos idosos, planejou-se esta intervenção virtual considerando 
os seguintes aspectos: acesso à informação qualificada, construção e fortalecimento das 
redes socioafetivas e incentivo à atividades que proporcionem satisfação física, emocional e 
cognitiva. Os encontros e atividades ocorreram semanalmente (às terças, quartas e sextas-
feiras), em caráter síncrono, através do Google Meet, e atividades assíncronas de estimulação 
cognitiva e divulgação através do WhatsApp. As atividades desenvolvidas foram realizadas 
através dessas plataformas digitais por serem ferramentas de fácil acesso e manuseio pelas 
participantes. 

A oficina adotou a seguinte estrutura: na terça-feira, ocorria o encontro on-line através do 
Google Meet, com duração de 80 minutos, em que se adotou uma abordagem psicoeducativa 
sobre aspectos relacionados ao processo de envelhecimento, saúde mental e temas 
emergentes no contexto da pandemia; e a dinâmica intitulada “Anjo Virtual”, em que cada 
participante recebia o contato de outro, tornando-se responsável por conversar com aquela 
pessoa durante a semana através de dispositivos digitais; na quarta-feira, realização de 
atividades de treino cognitivo no grupo de WhatsApp; e na sexta-feira, divulgações diversas 
(filmes, palestras, eventos culturais on-line, sugestões de atividades físicas, relaxamento e 
meditação entre outros) pelo WhatsApp. A captação de participantes do projeto deu-se por 
meio da realização de um formulário enviado a grupos de WhatsApp de oficinas realizadas na 
UATI no ano anterior. O preenchimento virtual do Termo de Consentimento Livre e Informado 
consistiu em critério de participação na Oficina.
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As atividades da oficina tiveram início em maio de 2020 e foram concluídas em dezembro do 
mesmo ano, totalizando 29 (vinte e nove) semanas. A intervenção alcançou cerca de 20 idosos,  
dos quais apenas 13 - todas mulheres - permaneceram até o final. Os encontrosvia Google 
Meet tiveram a participação de menos da metade do grupo, seja pela indisponibilidade de 
horário, seja por dificuldades técnicas com a plataforma. Porém, possibilitaram a aproximação 
entre os participantes - e entre estes e os facilitadores -, a expressão das suas emoções, 
pensamentos, e experiências dentro e fora do grupo. O “Anjo Virtual” foi a atividade de maior 
participação do grupo, gerando relatos de alegria por conversar com outras pessoas, e fazer 
amizades, e também de frustração por falta de respostas ou por conversas serem curtas. O 
treino cognitivo foi realizado por meio de atividades, em formato de desafios, selecionadas 
semanalmente pelos executores de acordo com as funções cognitivas trabalhadas, e enviadas 
ao grupo de WhatsApp. A partir da demanda dos participantes, o treino cognitivo também 
foi realizado nos encontros síncronos. A criação e a manutenção de vínculos afetivos tão 
caros para os idosos, especialmente no período de distanciamento social, e a troca de 
conhecimento, experiência e acolhimento promovidos nos encontros on-line e atividades 
são alguns dos efeitos verificados nas participantes a partir dos seus relatos espontâneos, 
expressões afetivas e atitudes ao longo da intervenção e durante o encerramento das 
atividades. Estes são fatores protetores imprescindíveis para a redução dos impactos 
psicossociais às pessoas em situação de vulnerabilidade e com necessidade de apoio. Cabe 
salientar que os idosos que participaram deste projeto já possuíam algumas competências 
digitais, uma vez que foram recrutados através do WhatsApp. Isso foi possível graças, em 
parte, à inclusão digital dos alunos da UATI, que demonstraram o uso de algumas TICs. 
Com o público-alvo do projeto sendo um grupo de risco de contaminação, a utilização de 
tecnologias para as mais diversas tarefas cotidianas tornou-se indispensável. Por conseguinte, 
certos medos e resistências tiveram que ser enfrentados, e a relevância das tecnologias, 
principalmente para minimizar o distanciamento, foi reconhecida. 

A operacionalização das atividades através do ciberespaço apresentou-se desafiadora, 
revelando limites e possibilidades técnicas, éticas e políticas na prestação de serviços 
mediados pelas TICs, especialmente para os imigrantes digitais. A transposição da práxis 
psicológica com grupos de idosos e da relação face a face para o espaço virtual demandou 
ajustes metodológicos e constante revisão da literatura, concernente às práticas utilizadas e 
às habilidades de manuseio das TICs pelos sujeitos que compunham o grupo. A intervenção 
psicossocial com idosos através do ciberespaço mostrou-se possível a partir dessa 
experiência.
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APLICAÇÃO DE PRÓTESES MNÉSICAS 
COMO ESTRATÉGIA DE OTIMIZAÇÃO DO 
FUNCIONAMENTO DA MEMÓRIA EM PESSOAS 
IDOSAS: PERSPETIVA DOS PROFISSIONAIS
DE SAÚDE

 As queixas de memória são as mais frequentes associadas ao processo de 
envelhecimento. Estes défices podem afetar o funcionamento diário e podem associar-
se a um menor bem-estar e satisfação com a vida, bem como ao aumento da depressão e 
ansiedade. Desta forma, a ativação de estratégias de autorregulação e, concretamente de 
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seleção, otimização e compensação (Baltes, 1997), pode atenuar o impacto que os problemas 
de memória têm no quotidiano dos indivíduos, na medida em que permite maximizar ganhos 
e minimizar perdas funcionais (Baltes & Carstensen, 1996). O uso de próteses mnésicas é uma 
das formas mais eficazes de reabilitação cognitiva, tendo um impacto positivo ao nível do 
funcionamento da memória em indivíduos que apresentam défices. As próteses mnésicas 
ajudam os indivíduos a conseguir um melhor desempenho em várias tarefas do seu dia-a-dia, 
uma vez que promovem a independência e as competências diárias, ao ajudar os indivíduos 
a relembrar informações e tarefas, indispensáveis no seu quotidiano (Hodges et al., 2006) e 
a planear e organizar compromissos (de Joode et al., 2010). Desta forma, estas ferramentas 
favorecem o envelhecimento bem-sucedido e contribuem para o aumento da qualidade de 
vida e para a adoção de um estilo de vida mais saudável. 

As próteses mnésicas podem dividir-se em high technology e incluem os calendários 
incorporados em computadores, os smartphones, computadores, alarmes e gravadores 
de voz; e em low technology incorporando os cadernos, agendas, post-its, calendários 
(Dewar et al., 2016; Gentry et al., 2008; Jamieson et al., 2015) e diário (Sohlberg & Mateer, 
1989). É comum fazer- se, igualmente, a distinção entre as próteses mnésicas que assistem 
a memória retrospetiva e a memória prospetiva. Existem dispositivos que auxiliam a 
memória retrospetiva, são eles: as câmaras fotográficas, os aparelhos de multimédia para a 
reminiscência (Gillespie et al., 2012) e os diários (Hodges et al., 2006), que permitem o registo, 
armazenamento e recuperação de informações (Gillespie et al., 2012). As próteses mnésicas 
que auxiliam a memória prospetiva, podem fornecer lembretes e orientações para as tarefas 
diárias, tais como, os telemóveis, smartphones, alarmes, cronómetros, tablets, computadores 
pessoais (Jamieson et al., 2015), calendários, agendas, post-its e relógios (Kapur et al., 2002).

São vários os estudos que demonstram a eficácia de várias próteses mnésicas com 
estratégias compensatórias da memória em indivíduos saudáveis e/ou com
comprometimento na memória, tais como o NeuroPage (e.g. (Martin-Saez et al., 2011; 
Wilson et al.; 2001; Wilson et al., 2003); Assistente Pessoal Digital (PDA) (e.g. Gentry, 2008; 
Gentry et al., 2008; Sterns, 2005); Auxílio Eletrónico de Memória (EMA) (e.g. Oriani et al., 2003); 
Night and Day calendars (NDC) (e.g. Topo et al., 2007); Rosetta (e.g. Hattink et al., 2014); AP@
LZ (e.g. Imbeault et al., 2016); Cognitive Orthosis for Assisting aCtivities in the Home (COACH) 
(e.g. Mihailidis et al., 2004; 2008); COGKNOW Day Navigator (e.g. Meiland et al., 2007; 
Mulvenna et al., 2010); e SenseCam (e.g. Berry et al., 2007; Sellen et al., 2007; Browne et al., 
2011; Finley et al., 2011; Loveday & Conway, 2011; Silva et al., 2013; Woodberry et al., 2014).

Dadas as evidências de que as próteses mnésicas se constituem como um mecanismo eficaz
de otimização do funcionamento da memória em pessoas com problemas cognitivos, a 
presente investigação teve como principais objetivos avaliar o conhecimento e utilização 
de próteses mnésicas, por parte de profissionais de saúde que trabalham com pessoas 
idosas e prever o grau de aceitação das próteses mnésicas por parte dos utentes, segundo a 
perspetiva dos profissionais de saúde.

Foi desenvolvido um estudo transversal com 120 profissionais de saúde que trabalham com 
pessoas com défices cognitivos (idade média = 36,99; DP = 10,85; género feminino = 94%) 
sendo a maioria dos participantes Psicólogos/as (47%) e Terapeutas Ocupacionais (19%). Foi
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contruído um questionário para avaliação do conhecimento e da utilização das próteses 
mnésicas, pelos profissionais de saúde (“Questionário sobre Próteses Mnésicas – Profissionais 
de Saúde”). Relativamente ao procedimento, após a revisão da literatura e preparação 
do questionário, foi submetido um pedido de parecer do presente projeto à Comissão de 
Ética da Universidade da Beira Interior, seguindo-se o recrutamento dos participantes e 
a divulgação do estudo. Para realizar o tratamento estatístico foram executadas análises 
descritivas e inferenciais.

Os resultados deste estudo demonstraram que as próteses mnésicas mais conhecidas pelos 
profissionais de saúde são o calendário (n = 107; 89,2%), a agenda (n = 107; 89,2%) e o Google
Calendar (n =90; 75%) e as menos conhecidas o pager (n = 15; 12,5%), o Assistente Pessoal 
Digital (PDA) (n = 18; 15%) e o Rosetta (n = 2; 1,7%). Quanto à utilização destas próteses 
mnésicas, como ferramentas de intervenção, os profissionais de saúde indicaram que as que 
utilizam mais frequentemente com os utentes são, o calendário (n=75; 62,5%) e a agenda (n = 
60; 50%). As menos utilizadas são o gravador de voz, PDA, pager, Rosetta e o AP@LZ, sendo 
que os últimos dois nunca foram utilizados pelos participantes deste estudo. Os resultados 
revelaram ainda que, apesar de se constatar a presença de uma correlação positiva fraca 
(r = .29; p = .001) entre o conhecimento e o grau de utilização das próteses mnésicas mais 
tradicionais (low technology), um maior conhecimento está associado a um maior grau de 
utilização destas ferramentas. Já relativamente às próteses mnésicas consideradas high 
technology, destaca-se a presença de uma correlação positiva forte entre o conhecimento 
e o grau de utilização destas próteses (r = .62; p < .01), assim, um maior conhecimento está 
associado a um maior grau de utilização das próteses mnésicas mais tecnológicas. Os 
resultados indicaram ainda que, segundo os profissionais de saúde, os telemóveis adaptados 
com botões com fotos para realizar chamadas, seria a prótese mnésica que teria uma maior 
aceitação por parte dos seus utentes. Por outro lado, os profissionais inquiridos consideram 
que o Google Calendar e o NeuroPage seriam os menos aceites, apesar da taxa de aceitação 
global ser superior a 50% para todas as próteses mnésicas que se encontravam em análise.

Este estudo debruçou-se sobre um construto de maior importância na área da reabilitação 
cognitiva, as próteses mnésicas como estratégia de otimização cognitiva. É possível 
verificar que algumas próteses mnésicas são conhecidas pelos profissionais de saúde, 
nomeadamente ferramentas mais tradicionais. Porém, existem outros dispositivos que 
não são conhecidos por estes profissionais, principalmente aqueles que apresentam um 
carácter mais tecnológico. Os resultados destacam que os profissionais de saúde inquiridos, 
na sua maioria, não utilizam as próteses mnésicas mencionadas no questionário, apesar de 
terem conhecimento acerca das mesmas e de considerarem que os seus utentes aceitariam 
utilizar estas ferramentas. No entanto, este conhecimento é baixo, sendo que a grande 
maioria das próteses mnésicas validadas cientificamente é desconhecida pelos profissionais 
de saúde inquiridos, e tal alinha-se com taxas muito baixas de utilização da maioria das 
ferramentas, sobre as quais os participantes foram inquiridos. Este estudo contribui para 
alertar para o facto de que os profissionais de saúde, na sua maioria, não estão a usufruir 
das próteses mnésicas como recurso de reabilitação cognitiva, e discutimos razões para 
esta baixa utilização (acessibilidade, custo, etc.). Este estudo vem reforçar a importância da 
formação nesta área, pelos profissionais de saúde que trabalham com pessoas idosas, uma 
vez que conhecer as funcionalidades e objetivos de cada uma das próteses mnésicas pode 
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O OLHAR DOS ESTUDANTES SENIORES 
DO PROGRAMA 60+ SOBRE O ENSINO A 
DISTÂNCIA, NUM CONTEXTO PANDÉMICO

 O estudo que aqui se apresenta teve por base as perceções de um grupo de seniores, 
que participa num programa formativo do Politécnico de Leiria, o Programa 60+, sobre a sua 
adaptação a contextos de ensino a distância perante os desafios criados com a pandemia por 
SARS-CoV-2, a partir do ano de 2020.

Uma das diretrizes teóricas desta pesquisa assenta na ampliação do conceito de educação 
e da afirmação de que esta decorre ao longo da vida (ALV). A ALV tem por base o 
desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem visível em múltiplos contextos e 
intervenientes. Este paradigma tem marcado a agenda política na educação (Comissão 
Europeia, 2000; Conselho da EU, 2011), com reflexos nas nossas sociedades e nas instituições 
de ensino, em diferentes latitudes. Estas preocupações estão plasmadas em diferentes 
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documentos e resoluções de políticas públicas, internacionais, europeias e nacionais (SNS, 
2017; Portugal INCoDe, 2017), abarcando diferentes dimensões e linhas de ação, entre as 
quais se destaca a formação para a promoção da literacia digital e para a diminuição da 
infoexclusão. Neste campo, é possível verificar uma associação clara entre a ALV, a inclusão 
social e o reforço da cidadania digital. É, igualmente, identificada a existência de grupos de 
cidadãos que correm riscos maiores de exclusão, constituindo os seniores um deles. Não 
ter acesso ou não saber utilizar as plataformas e tecnologias digitais, significa, para muitos, 
o impedimento de participar em ações relevantes para a sua vida quotidiana e de adquirir 
novos conhecimentos. A revisão da literatura (Páscoa & Gil, 2015; Coelho, 2017) revela que o 
desenvolvimento de competências digitais nos idosos permite não só o manuseamento das 
TIC, como o contributo para a sua autonomia, a melhoria da sua autoestima, a melhoria da 
qualidade de vida e o exercício da cidadania.

Atualmente, reconhecem-se as responsabilidades das instituições de ensino superior neste 
domínio. Estas, devem criar condições para que cidadãos de qualquer idade prossigam os 
seus estudos, que permitam a reconversão das suas carreiras profissionais, bem como a 
aquisição de mais formação para valorização pessoal, promoção e inclusão social.
A integração da ALV nas suas orientações estratégicas foi e continua a ser uma aposta 
de uma instituição pública de ensino superior da região centro de Portugal, o Politécnico 
de Leiria, operacionalizada pelo desenvolvimento de iniciativas junto do público sénior, 
designadamente através do Programa 60+ (www.60mais.pt), desde 2008. Trata-se de uma 
formação para adultos reformados ou em situação de pré-reforma, com mais de 50 anos, 
tendo como objetivos contribuir para um processo de envelhecimento ativo e saudável, 
promover a interação social, o convívio intergeracional e, entre outros, estimular a troca de 
saberes e experiências. O referido Programa dinamiza uma vasta oferta formativa e atividades 
socioculturais. Tem como principal característica a inclusão dos seniores em aulas dos cursos 
de Licenciatura e de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), juntamente com os 
estudantes mais jovens, da referida instituição. A sua existência significa o reconhecimento 
da relevância que um programa para públicos seniores numa instituição pública de ensino 
superior pode aportar em termos de oportunidades e de benefícios para os próprios, mas 
também para toda a comunidade académica (Pimentel et al., 2019; Lopes et al., 2021).

O estudo realizado pretendeu perceber o processo de adaptação a contextos de ensino 
a distância pelos estudantes do Programa durante um período em que não foi possível 
desenvolver atividades presenciais. De ressaltar que o Programa continuou ativo durante 
o quadro pandémico, tornando-se assim numa nova experiência, adaptando-se às novas 
contingências e desafios, com recurso às plataformas digitais para o cumprimento do 
respetivo plano de trabalho, incluindo a manutenção dos vínculos com os seus estudantes 
seniores.

Trata-se de um estudo de caso descritivo-exploratório, de natureza quantitativa, para 
nos permitir obter informações mais aprofundadas acerca de um público específico, os 
estudantes do Programa 60+, e de uma realidade concreta, a sua participação em atividades 
a distância no ano letivo 2019-2020. Como instrumento de recolha de dados privilegiou-se 
o inquérito por questionário de autopreenchimento, disponível numa plataforma online da 
Google. A construção do questionário, a respetiva validação (de conteúdo e forma) e o
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cumprimento dos procedimentos éticos foram objeto de ponderação. 

Foi enviada a ligação, por email, aos 97 estudantes inscritos no 2º semestre (fevereiro a julho) 
do ano letivo 2019-2020, sensibilizando-os para a importância do (auto)preenchimento online. 
Desta forma, consideram-se os participantes neste estudo, de cariz não representativo, os 
respondentes ao questionário enviado - n=35 - o que significa uma taxa de resposta de 36,1%. 
Destes, 71,4% são mulheres e 28,6% homens, com idades compreendidas entre os 60 e os 74 
anos. 62,9% têm licenciatura, 17,1% ensino médio ou bacharelato e 17,1% ensino secundário 
(foram os mais escolarizados que manifestaram a sua opinião neste estudo).

Dos 35 respondentes, só 40% (n=14) afirmam ter participado nas atividades a distância 
desenvolvidas ao longo do 2º semestre. A maioria refere não ter sentido dificuldades no 
acesso às diferentes plataformas utilizadas como o Moodle, Teams, Zoom e Mega. Os 
estudantes (n=3) que referem ter tido alguma dificuldade, realçam a falta de domínio da 
plataforma por falta de prática, problemas técnicos com a internet e problemas de som 
nos dispositivos móveis. A participação nas atividades desenvolvidas nas plataformas 
digitais exigiu preparação por parte de alguns, sendo a opção mais indicada a necessidade 
de instalar novas aplicações/programas no seu computador ou dispositivo móvel. É, 
igualmente, relevante verificar os argumentos apresentados (n=21) para não aderirem às 
mencionadas atividades online. Assim, é indicada como principal razão a falta de motivação, 
embora sejam também referidos a falta de competências na área das TIC e os problemas 
pessoais, obrigando-os a pedir auxílio a professores, amigos e familiares para ultrapassar as 
dificuldades.

Relativamente às vantagens da utilização das plataformas digitais e das metodologias 
de ensino à distância, são destacadas as seguintes: o seu papel facilitador nas diferentes 
aprendizagens; a sua importância na promoção da relação e da comunicação na comunidade 
escolar; a comodidade e a segurança num contexto de crise sanitária. No entanto, apesar do 
reconhecimento dos seus benefícios, consideram que não substitui a modalidade presencial. 
No que respeita às desvantagens da utilização das plataformas digitais e das metodologias de 
ensino a distância, as respostas dos estudantes apontam, predominantemente, para a falta de 
interação e de contacto pessoal. Aspetos que poderão ter implicações ao nível da motivação 
e do processo de aprendizagem dos estudantes.

Tendo em consideração que a interação social/dimensão relacional (entre pares) é um 
elemento central no Programa para o enriquecimento do processo de aprendizagem, foi 
questionado a existência de contatos com os colegas, durante o período de interrupção 
das atividades presenciais, tendo por referência o semestre anterior. A grande maioria dos 
respondentes (n=35) refere a redução de contactos e quanto aos meios utilizados destacam-
se o telefone/telemóvel e as redes sociais.

As dificuldades sentidas na adaptação a este novo modelo de ensino, forçado pelas 
circunstâncias inerentes a uma pandemia que alterou um modo de vida, é uma das 
conclusões do estudo. Mais de metade dos estudantes inscritos não participou nas atividades 
a distância e afirma preferir as atividades presenciais. Esta resistência ao manuseamento das 
plataformas digitais deve ser objeto de reflexão, mas também de insistência na sensibilização 
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para as suas vantagens nas aprendizagens, na resolução de problemas quotidianos, na 
comunicação e relação com família e amigos, no envolvimento enquanto cidadãos. A vivência 
em situações de crise pode (e deve) estimular mudanças de comportamento. Outro aspeto 
a sublinhar prende-se com a promoção de formação específica neste domínio que permita 
a aquisição de competências para a utilização de novas ferramentas. É este o caminho 
para uma cultura inclusiva e uma literacia digital, patentes nas orientações nacionais e 
internacionais.
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ALÉM DO HORIZONTE: OFICINA VIRTUAL COM 
IDOSAS NA PANDEMIA DE COVID-19

 Os sujeitos, ao envelhecerem, experienciam cada vez menos envolvimento social, 
interagindo com outras pessoas menos do que gostariam. A pandemia de COVID-19 e
a medida de distanciamento físico tem como um de seus efeitos o agravamento dessa 
situação, impactando em maior gravidade os idosos. Consoante ao exposto anteriormente, a 
população idosa se configura como uma parcela populacional que experimenta com maior 
frequência consequências emocionais graves, como sentimentos de solidão, depressão 
e ansiedade. Esse tipo de vivência prejudica significativamente o autocuidado, podendo 
culminar em diversas perdas físicas, sociais e cognitivas. A adoção de estratégias que 
minimizem os efeitos do distanciamento físico é fundamental para promoção da saúde mental 
desta parcela da população neste momento atípico. Sendo assim, a intervenção em grupo 
com pessoas idosas é uma ferramenta recomendada no cuidado integral à saúde dessa 
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população. O trabalho em grupo com idosos, além de ser um espaço privilegiado de 
socialização, também pode promover a manutenção da independência e autonomia. A 
Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), tem 
como objetivo geral proporcionar atividades de ensino e de extensão de formação continuada 
para sujeitos idosos, estimulando a livre expressão de potencialidades artístico-culturais, 
participação sociopolítica e a troca de experiências entre gerações diferentes, tendo como 
prioridade o perfil do sujeito idoso em situação de vulnerabilidade. No contexto pandêmico 
atual, fez-se necessária a adaptação das vivências na UATI ao ambiente virtual e, para o 
cumprimento de tal objetivo, a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) torna-se uma aliada ao cuidado à distância e a promoção da participação social do 
idoso. Nesse contexto, surge o projeto “Além do Horizonte: Oficina Virtual com idosas na 
pandemia de COVID-19”, que provém da necessidade de desenvolvimento de ações de 
promoção do cuidado e bem-estar junto à população idosa durante a pandemia. Este projeto 
toma como referência a “Oficina Ô de casa: abrindo as janelas da vida”, realizada virtualmente 
em 2020 pelo Serviço de Psicologia da UNEB com idosas matriculadas na UATI, e tem como 
objetivo realizar intervenções psicossociais virtuais com idosas participantes da UATI do 
campus I da UNEB. Enquanto projeto de extensão vinculado ao Serviço de Psicologia do 
curso de graduação em Psicologia da UNEB, a oficina inscreve-se em uma das quatro linhas 
de ação da UATI, chamada Envelhecimento Ativo. Esta compreende que o processo de 
envelhecimento deve estar associado com a participação do idoso nos diversos âmbitos da 
vida, possibilitando a manutenção de sua autonomia e independência. 

As inscrições foram realizadas pela coordenação da UATI e pelos monitores através do grupo 
de WhatsApp da oficina de 2020. Para efetivar a inscrição, as participantes preencheram 
e assinaram virtualmente o Termo de Consentimento Livre e Informado. Foi aplicado um 
formulário do Google Forms para conhecer o perfil das participantes, e tem-se a intenção 
de futuramente aplicar outros questionários com o objetivo de avaliação do trabalho. A 
oficina foi iniciada em maio de 2021 e tem previsão de término para dezembro do mesmo 
ano. São realizados encontros semanais síncronos, através da plataforma Google Meet, e 
atividades assíncronas, por meio do WhatsApp. Às terças-feiras pela manhã acontecem os 
encontros síncronos, com duração de uma hora e trinta minutos, quando são desenvolvidas 
atividades de psicoeducação e estimulação de funções cognitivas, como memória e 
atenção, além de discussão de outros temas relacionados ao processo de envelhecimento. 
Entende-se a psicoeducação como uma forma de instruir as participantes da oficina a 
respeito dos processos psicológicos trabalhados ao longo das atividades, objetivando, 
ainda, impulsionar o conhecimento e a motivação das idosas, o que pode resultar em uma 
mudança comportamental e na possibilidade de melhora da saúde. Através das atividades 
citadas, busca-se a estimulação de funções cognitivas, de forma que auxilie na manutenção 
e no desenvolvimento dessas funções ou, minimamente, proporcione a redução do declínio 
cognitivo. Ainda na terça-feira, é realizada a atividade “Anjo Virtual”, em que cada participante 
recebe o contato de outro, tornando-se responsável por conversar com aquela pessoa 
durante a semana. Na quarta-feira, propomos exercícios e desafios de estimulação cognitiva 
no grupo da oficina no WhatsApp. Na sexta-feira, no mesmo grupo, sugerimos produções 
audiovisuais relacionadas aos encontros, compartilha-se informações qualificadas sobre
assuntos que contemplem os objetivos da oficina e indicamos exercícios de alongamento

https://mione.altice.pt/


91

SEDUCE 2.0 Utilização da Comunicação e Informação na Comunidade miOne pelo Cidadão Sénior

e respiração. O grupo é composto por 16 mulheres com idades entre 62 e 81 anos, maioria 
casada; nível de escolaridade entre ensino fundamental e pós-graduação; sem limitações 
físicas e cognitivas; maioria pensionista ou aposentada; com acesso a Wi-Fi em casa e 
aparelho celular. 

A partir da análise preliminar dos relatórios semanais quanto às interações, falas e expressões
afetivas das participantes, percebe-se que os processos de socialização e valorização dos 
conhecimentos prévios e sentimentos, promovidos pelas atividades síncronas e assíncronas 
facilitam a criação de vínculos afetivos e rede de apoio, visto que, na sociedade atual, 
marcada pelo caráter efêmero das relações, muitas vezes as redes de apoio, ou seja, os elos 
significativos de um sujeito, são fragilizadas. Dessa forma, as atividades desenvolvidas no 
grupo, sobretudo a do Anjo Virtual, podem promover uma sensação de pertencimento, 
na medida que as participantes estabelecem laços qualitativos entre si e se sentem 
pertencentes ao grupo, o que pode contribuir para a superação do medo e solidão advindos 
do contexto atual do distanciamento físico. Ademais, o compartilhamento de informações 
qualificadas quanto ao desempenho cognitivo ao longo do processo de envelhecimento e a 
estimulação cognitiva através de atividades de treino de memória e atenção são estratégias 
que podem contribuir para a melhora do funcionamento cognitivo. Nestes termos, a 
observação dos relatos e comportamentos das participantes quanto às atividades de treino 
cognitivo permitem inferir ganhos positivos no desempenho cognitivo. 

É possível inferir que o nível de escolaridade e a ausência de limitações físicas e cognitivas 
são facilitadores da utilização das TICs no presente trabalho. Participar da oficina pode 
contribuir significativamente para o bem-estar psicológico das participantes, sendo 
uma estratégia eficaz para minimizar os efeitos do contexto atual e promover autonomia 
e independência. Além disso, o uso de dispositivos digitais pode contribuir para o 
desenvolvimento de novas habilidades, estimulação cognitiva e participação ativa. Salienta-
se a carência metodológica dessa experiência quanto aos resultados indicados. Portanto, 
o distanciamento físico não impede a realização de atividades capazes de auxiliar na 
manutenção da saúde mental e de estimular funções cognitivas da população idosa por meio 
das TICs, cujo uso é priorizado e ampliado no cenário pandêmico. É necessário considerar 
os contextos dos idosos para não agravar a exclusão tecnológica deste público. Devido às 
iniquidades de acesso às tecnologias digitais e à Internet, ao contexto socioeconômico e 
cultural, às competências digitais necessárias ao manuseio das TICs e às possíveis limitações 
físicas, auditivas/visuais, cognitivas e de mobilidade, faz-se imprescindível a efetivação das 
políticas públicas de inclusão digital da população idosa para manutenção da autonomia e 
ampliação dos limites da convivência familiar e social.
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ENVELHECIMENTO E QUALIDADE DE VIDA
NO CONTEXTO DE PANDEMIA DE 
COVID-19: UM ESTUDO SOBRE PRÁTICAS E 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

 Mundialmente, a sociedade tem passado por um processo de envelhecimento 
populacional, processo também influenciado por aspectos sociais e que reforça a importância 
da promoção de envelhecimento saudável pelos órgãos públicos. No Brasil, estratégias 
para promoção de saúde, bem-estar, qualidade de vida e garantia de direitos ao idoso estão 
presentes nos serviços ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social, como os Centros 
de Convivência para a Terceira Idade (CCTI). Este equipamento se configura como um Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, e é de baixo custo e de grande resolutividade, 
pois permite a prevenção da necessidade de os idosos acessarem os níveis mais avançados 
do serviço de assistência, além de prevenirem situações de risco social, auxiliando os usuários 
na construção de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. 

PALAVRAS-CHAVE: ENVELHECIMENTO ATIVO, QUALIDADE DE VIDA, CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA PARA A TERCEIRA IDADE, REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, PRÁTICAS SOCIAIS

RESUMO

Thays Silva1 e Mariana Bonomo1

1 Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil
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Deste modo, os CCTIs são espaços destinados ao desenvolvimento de atividades de cunho 
educativo e sociocultural, que visam promoção de autonomia, envelhecimento saudável, 
sociabilidade, fortalecimento de vínculos familiares e convívio comunitário, prevenindo 
situações de risco pessoal e social. A inserção de idosos em grupos de suporte social 
proporciona mudanças na perspectiva social de uma velhice permeada por limitações e 
incapacidades, uma vez que nesses grupos encontram-se idosos autônomos, e que são 
socialmente ativos. 

O contexto atual, de pandemia de COVID-19, trouxe mudanças para a rotina e qualidade de 
vida dos idosos, além de suscitar novas formulações no desenvolvimento de atividades e 
acompanhamento dos idosos pelo Centro de Convivência. Com a impossibilidade de contato 
presencial, o serviço encontrou nas redes sociais uma possibilidade para realização de suas 
atividades, para a produção de conteúdo e para a manutenção da interação com os idosos. 
Diante disso, o presente estudo teve como objetivo investigar as representações sociais de 
envelhecimento entre profissionais dos CCTIs de Vitória - ES/Brasil, e as práticas de qualidade 
de vida proporcionadas por este serviço aos idosos, no contexto de pandemia de COVID-19. 
No momento em que idosos se viram obrigados a seguir regras de isolamento social, o 
ambiente virtual se tornou uma possibilidade de manutenção de serviços ofertados aos 
idosos, e, ao mesmo tempo, um desafio para sua adequação às novas tecnologias. 

Deste modo, a relevância deste trabalho justifica-se pela importância de realização de 
estudos que têm como objetivo investigar a produção de conteúdos virtuais acerca do 
envelhecimento com qualidade de vida, voltados ao público idoso. O presente trabalho 
se configura como pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, e se utilizou da Teoria 
Fundamentada nos Dados (TFD) para coleta e análise dos dados. A fonte dos dados consistiu 
em vídeos destinados à população idosa, produzidos por profissionais do CCTI, e sua coleta 
foi realizada por meio da rede social do Serviço de Convivência da Terceira Idade do Município 
de Vitória-ES/Brasil (SCPIV), cujo conteúdo estava disponível em rede social, acessível aos 
idosos. 

Foram levantados, transcritos e analisados um total de 340 vídeos, que foram postados no 
período de 23 de março de 2020, primeiro vídeo do canal, até o dia 31 de dezembro de 2020. 
Foram excluídas as publicações referentes às lives, conteúdos de imagem, reportagens, 
vídeos de outros serviços de convivência e vídeos repetidos. Primeiramente, o conteúdo 
objetivo dos vídeos foi padronizado em uma planilha no programa Excel. O conteúdo verbal 
dos vídeos foi transcrito na íntegra e, com o auxílio do software, Qualcoder, versão 2.5, foi 
realizada a codificação do conteúdo. As etapas de codificação ocorreram de acordo com o 
previsto na TFD: (a) codificação aberta; (b) codificação axial; (c) codificação focalizada; e, por 
fim, (d) codificação teórica. 

A partir do levantamento de dados objetivos dos vídeos, foi possível verificar os seguintes 
tipos de conteúdo: (a) vídeos de homenagem, que tratavam de vídeos com poesias, música 
e fotos para os idosos frequentadores do CCTI, além de mensagens que faziam referência 
ao contato dos profissionais com os idosos antes da pandemia; (b) vídeos reflexivos, que 
se referiam a temas relacionados ao dia-a-dia, aos acontecimentos da vida, às mudanças, 
sentimentos e memórias; (c) vídeos informativos sobre saúde, assuntos gerais, informações 
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sobre o canal e dicas para lidar com o isolamento social; e (d) oficinas de atividade física, 
artes manuais, artes cênicas, informática, música, receita e memória. Estes dados foram a 
pandemia nos primeiros meses. A partir da análise qualitativa dos dados, e das codificações 
realizadas, foi possível elaborar uma interpretação integrada dos dados. 

Os resultados evidenciaram a construção de conteúdos produzidos por profissionais que 
colaboram para a produção e manutenção de práticas e representações sociais sobre 
os idosos. Nesta dinâmica, embora visem desmistificar crenças e estereótipos acerca 
do envelhecimento marcado por perdas e dependência, também acabam por reafirmar 
estereótipos voltados à ocupação do tempo e à impossibilidade de se ter tempo ocioso na 
velhice, demonstrando a necessidade de produção contínua, e a associação desta produção 
à vida ativa, tão valorizada socialmente e que é questionada a partir do processo de 
aposentadoria. A qualidade de vida, que está intimamente relacionada ao envelhecimento 
ativo, passa a ser associada, portanto, à ideia de vida ocupada. As atividades ofertadas 
evidenciaram a importância dos serviços voltados aos idosos na construção da própria 
qualidade de vida. Ou seja, ainda que o processo de construção da qualidade de vida seja 
experimentado de forma individual, suas significações são integradas a aspectos sociais, e 
o Centro de Convivência da Terceira Idade se mostra como espaço de compartilhamento 
e produção dessas significações, tanto na perspectiva dos profissionais, que estão em 
contato direto com os idosos e promovem possibilidades de práticas a este grupo, quanto 
na perspectiva dos idosos que vivenciam tais práticas. Além disso, os dados demonstram 
a importância da produção de conteúdos online voltados ao envelhecimento ativo, em um 
contexto de isolamento social e medo, principalmente de um público considerado de risco 
para a doença. 

De modo geral, a análise dos vídeos permitiu compreender a importância do 
compartilhamento de informações e práticas voltadas à qualidade de vida no contexto de 
envelhecimento que tenham como objetivo o cuidado ao idoso, rompendo estereótipos 
negativos e valorizando discursos que compreendam a qualidade de vida na velhice como 
multidimensional.
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1.6.  
O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES NO 
ENVELHECIMENTO ATIVO DAS 
POPULAÇÕES LOCAIS 
THE ROLE OF ORGANIZATIONS IN 
ACTIVE AGEING OF LOCAL 
POPULATIONS 
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PRÁTICAS LEVADAS A CABO NAS ACADEMIAS 
SÉNIOR DE VILA VELHA DE RÓDÃO
E DE PENAMACOR

 As Academias Sénior têm subjacente um conceito inovador de envelhecimento ativo, 
focalizado na qualidade de vida dos cidadãos seniores do Concelho de Penamacor e Vila 
Velha de Ródão. Pretendem ser uma resposta socioeducativa, que visa criar e dinamizar 
regularmente atividades sociais, culturais, educacionais e de convívio, preferencialmente para 
e pelos maiores de 50 anos.

As atividades educativas funcionam em regime não formal, sem fins de certificação e no 
contexto da formação ao longo da vida. Impulsionam a divulgação dos conhecimentos, dos 
saberes, das tradições, da cultura..., dos e para os seniores, bem como outras atividades 
promovidas pela RUTIS - Associação Rede de Universidades Seniores de Terceira Idade: 
Encontros Nacionais de Universidades e Academias Seniores; Concursos Nacionais de Cultura 
Geral; Festivais de Coros Universitários Seniores, entre outros de nível Nacional.

PALAVRAS-CHAVE: ENVELHECIMENTO ATIVO, PARTICIPAÇÃO ATIVA, AMBIENTES SOCIAIS

RESUMO

Paulo Pinto1

1 ADRACES, Academia Sénior de Vila Velha de Ródão e Academia Sénior de Penamacor, Portugal
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No âmbito do conceito de educação emergem as Academias Sénior/ Universidade Sénior 
destinadas ao público sénior, para dar continuidade à participação da aprendizagem ao longo
 da vida com efeito, ao ponto da pirâmide humana ficar invertida, apresenta-se como um 
fenómeno que esta nova classe social, a chamada idade da reforma, da inatividade, vai 
permitir a promoção de um novo tempo, com atividades “livremente escolhidas”, permitindo 
desta forma manter a mente ocupada, despertando o interesse para temáticas que os 
próprios desconhecem, mas que tem capacidades para participar.

A importância de poder oferecer aos utentes maiores de 50 anos dos respetivos Concelhos, 
um espaço de vida socialmente organizado e adaptado às suas idades, para que possam 
participar de acordo com a sua personalidade, a sua relação social e familiar, pois parece-
nos que dentro da relação universidade-comunidade-família é aquela que parece mais 
adequada ao contexto de universidade sénior e ao trabalho que se desenvolve pelos 
professores/colaboradores, em benefício dos seniores, da comunidade, da família, ou seja, 
da própria comunidade local. Ao longo da minha experiência pessoal e profissional tenho-
me apercebido que os seniores, muitas vezes, são “atropelados” nos seus direitos e sentem 
a necessidade de poder ter “voz” naquilo que lhes pertence, ao contrário do que acontece 
atualmente numa sociedade em constante mudança que, muitas das vezes, os exclui, 
esquece e ignora.

Posto isto, a nossa postura enquanto professores/colaboradores leva-nos a considerar as 
Academias Sénior como espaços de educação de seniores, podem ser vistos como uma 
das principais vias de inserção e prevenção social. A dinamização das atividades deve ser 
realizada de forma ativa, paciente, carinhosa e não passiva. Devem ser espaços dinâmicos, 
interativos e que apelem a saberes mais abrangentes e participativos. As Universidades 
Sénior são um local de convívio intergrupal e participação ativa, que torna estes espaços um 
instrumento potenciador de inserção social, cultural e educativa, através do qual o sénior 
pode desenvolver não só a possibilidade de partilhar conhecimentos e de se sociabilizar, mas 
também preencher um vazio que por motivos do circuito normal das vidas os leva a que eles 
acabem por entrar nesse buraco negro e que por vergonha ou muitas vezes por comodismo 
de aceitação de forma de vida não queiram viver de outra forma.

Deste modo é necessária a construção de comunidades de aprendizagem, que envolvam não 
só os professores/colaboradores/voluntários, mas sim toda a comunidade local, motivados 
pelo gosto de fazer bem, mas também, alunos seniores com saberes muito ricos, que devem 
ser aproveitados para serem os próprios a ensinar.

“Costumo dizer aos meus alunos que o tempo que passo com eles, muitas das vezes aprendo 
eu mais, do que aquilo que eu ensino”. Existe uma partilha de conhecimento que vai muito 
além da relação professor/aluno, cada aluno é um poço de conhecimento e que por motivos
socais acabam por ter vergonha de demonstrar e de criar um escudo de negativismo, 
argumentado que “burro velho não aprende línguas”. Dou 2 exemplos e faço essa referência 
sempre que posso, de duas alunas em Vila Velha de Ródão e que hoje são um exemplo para 
todos. A primeira é de uma aluna que nunca tinha tocado num computador e achava que 
jamais iria conseguir seja o que fosse com aquele “bicho” (computador), a primeira vez que 
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tocou no computador as mãos da senhora transpiravam do nervosismo e na 2ª vez que tocou 
no rato partiu o botão do rato. A partir desse momento desistiu de tudo e disse que nunca
mais queria mexer em computadores, mas a minha persistência fez com que não desistisse
e atualmente já participa em reuniões Zoom, vai ao Facebook, faz vídeo chamadas, etc. O 
outro caso foi sem dúvida algo muito gratificante poder ver uma aluna fazer uma vídeo 
chamada com os netos que estudavam em Londres, a inscrição da sénior na minha disciplina 
foi com esse objetivo de poder falar com a família através de vídeo chamadas, no entanto 
o discurso negativo estava sempre ali, “não consigo e acho que nunca vou conseguir”. Mas 
quando conseguiu pela primeira vez falar com a neta que estudava em Londres, as lágrimas 
de felicidade percorreram o seu rosto.

Afinal tudo é possível, a idade sénior tem o seu lugar no ciclo de vida merecendo respeito 
pela sabedoria adquirida da experiência. Aos seniores cabe continuar a dar expressão às 
tradições que constituem o património coletivo da comunidade e proporcionar a estes a 
frequência de aulas e cursos onde os seus conhecimentos possam ser divulgados, valorizados 
e ampliados.

Ações/Atividades desenvolvidas com a comunidade Sénior: (i) desenvolver atividades 
promovidas para e pelos utentes; (ii) criar espaços de encontro na comunidade que se 
tornem incentivos e estímulos a um são espírito de convivência e de solidariedade humana e 
social; (iii) divulgar e preservar a nossa história, cultura, tradições e valores; (iv) proporcionar 
às famílias, utentes e comunidade, uma participação em estruturas de interajuda, na 
concretização dos seus projetos familiares; (v) fomentar e apoiar o voluntariado social; (vi) 
desenvolver ações de formação pessoal e profissional para toda a comunidade; (vii) aulas 
teóricas e práticas de diversas disciplinas; (viii) seminários e cursos multidisciplinares; (iv) 
passeios e viagens culturais e de estudo; (x) criação de grupos recreativos; (xi) divulgação 
e informação de serviços destinados aos seniores; (xii) as atividades socioculturais que os 
alunos e docentes sugerirem.

Os resultados atuais são concordantes, relativamente aos seniores ao mostrar que o 
envelhecimento cognitivo se manifesta em idades muito mais avançadas do que se pensava. 
Além disso, não é um processo homogéneo que afeta da mesma maneira as diferentes 
capacidades. Há seniores, sobretudo os que desenvolvem imensa atividade intelectual, que 
não perdem capacidades intelectuais, durante todo o seu ciclo de vida. E, para além do mais, 
o envelhecimento cognitivo pode ser controlado através de “intervenções e estimulações 
cognitivas”. Deste modo ressalta-se a importância das US como oportunidades de 
estimulação cognitiva, sobretudo pela forma como estimulam a participação dos seniores.

Agradecimentos: Em primeiro lugar quero deixar um agradecimento aos mentores do 
projeto miOne, o sucesso de um projeto depende do empenho de cada um dos elementos de 
uma equipa. E todos vocês demonstraram grande determinação, dedicação e principalmente 
um fantástico espírito de equipa. Nem em época de pandemia baixaram os braços e 
mantiveram as sessões miOne com os nossos seniores, permitindo desta forma o contato 
frequente com os alunos. Agradecimento à Universidade de Aveiro pela possibilidade de 
participação no projeto miOne. Um agradecimento especial à ADRACES - Associação para 
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o Desenvolvimento da Raia Centro Sul, que procura promover de uma forma positiva e 
diferenciada o envelhecimento ativo com a criação e dinamização das Academias Sénior
de Penamacor e Vila Velha de Ródão (Na hora de colher os frutos do trabalho realizado, é 
importante olhar para todos aqueles que sempre trabalharam e estiverem disponíveis para 
enfrentar todos os obstáculos que apareceram no caminho).
Por fim a palavra que expressa a admiração, respeito e carinho por todos professores das 
Universidades Sénior pela paciência, pela partilha de conhecimento, pelos ensinamentos para 
a vida. Neste percurso, que é também de descoberta pessoal, nada teria sido possível sem os 
alunos sénior com quem tenho tido a oportunidade de trabalhar e que são a melhor fonte de 
inspiração e aprendizagem para a vida.
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PROJETO BIOSÉNIOR

 O BioSénior é um projeto de educação ambiental dedicado à população sénior do 
concelho de Lousada, que assenta simultaneamente no resgate e reconhecimento do saber 
empírico dos mais velhos, bem como na melhoria das práticas ambientais e valorização dos 
recursos naturais. O projeto inclui um leque variado de dinâmicas e ações de cariz lúdico-
pedagógico, onde a preservação da natureza representa o tema central. Entre palestras, 
diálogos, debates, passeios interpretativos e culturais, workshops, oficinas de criação 
artística, ações de restauro ecológico aliado ao voluntariado ambiental e abrangendo 
ainda sinergias com outros projetos em curso na autarquia, são muitas as iniciativas que 
materializam este projeto. Assim, o BioSénior contribui para uma maior literacia, consciência 
ambiental e intervenção cívica, enquanto promove o envelhecimento ativo, o combate ao 
isolamento sénior e a inclusão social. A educação ambiental focada no público sénior, apesar 
de representar uma abordagem educativa não-formal invulgar, é de extrema importância 
para que os problemas ambientais que a comunidade enfrenta sejam trabalhados de forma 
conjunta, intergeracional. Este projeto salienta o valor da disseminação do conhecimento e da 
criação de oportunidades significativas entre um dos grupos mais frágeis - e geralmente mais 
menosprezados, neste âmbito - da sociedade, os idosos, na tentativa de gerar mudança de 
atitudes com efeitos benéficos que vão além da esfera ambiental.

RESUMO

Mariana Cardoso1, Manuel Nunes1 e Milene Matos1

1 Municipality of Lousada, Portugal
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O BioSénior integra a estratégia municipal para a sustentabilidade do Município de Lousada, 
estabelecida desde 2015, e conta com a colaboração entre o pelouro da Ação Social e a 
Divisão de Ambiente, e com a parceria de Instituições Particulares de Solidariedade Social e 
dos movimentos sénior existentes no concelho.

Na atualidade, o envelhecimento representa um problema global, particularmente alarmante 
em Portugal. Em Lousada, existem cerca de 47 mil habitantes, sendo que aproximadamente 
6 700 têm mais de 65 anos, o que se traduz num índice de envelhecimento de 97.6%. Embora 
Lousada seja, ainda assim, o concelho mais jovem de Portugal Continental, é evidente o 
aumento do índice de envelhecimento nas últimas décadas.

A par da realidade demográfica, surgem cada vez mais casos de isolamento social, o que 
por sua vez conduz à perda precoce das capacidades físicas, mentais ou intelectuais. 
Adicionalmente, o fraco entendimento e sentido crítico face aos desafios climáticos 
emergentes revela a iliteracia ambiental e a falta de participação cívica por parte da 
comunidade sénior local. 

É fundamental que a leitura das dificuldades não se sobreponha à identificação das 
potencialidades. Assim, o BioSénior foca-se em valorizar o conhecimento empírico, 
promovendo o contacto dos mais velhos com a natureza e resgatando as heranças culturais 
e populares que carregam. A vontade de participar e a disponibilidade dos seniores são 
considerados fatores-chave que potenciam o envolvimento desta parcela da comunidade 
num projeto desta natureza.   
 
O BioSénior objetiva contribuir para alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Agenda 2030, estabelecidos pela ONU: 
 - Boa-saúde e bem-estar (ODS 3); 
 - Educação de qualidade (ODS 4); 
 - Redução das desigualdades sociais (ODS 10); 
 - Cidades e comunidades sustentáveis (ODS 11); 
 - Consumo e produção sustentável (ODS 12); 
 - Combate às alterações climáticas (ODS 13); 
 - Vida debaixo de água (ODS 14); 
 - Vida sobre a terra (ODS 15); 
 - Parcerias em prol das metas (ODS 17). 
 
Perante a imprevista situação pandémica, que infelizmente impôs o distanciamento social e 
impossibilitou o arranque das dinâmicas inicialmente previstas, o projeto BioSénior sentiu a 
necessidade de se reinventar. Dada a inacessibilidade dos mais velhos a aceder a plataformas 
digitais online ou afins, compreendemos que o correio, o telefone e as visitas porta-a-porta 
seriam os meios mais eficazes de chegar até ao nosso público. Assim nasceu o “BioSénior em 
Casa”, o qual encerrou uma série de dinâmicas distintas, entre as quais: 
 - A criação de um calendário 2021, cinco jornais pedagógicos, dois livros de mitos, dois 
livros de jogos e um manual sobre a Política dos 5 R’s; 
 - Oferta de 400 mini-ecopontos, fruto de uma parceria com a Ambisousa; 
 - Oferta de 400 árvores, numa sinergia com o Projeto Plantar Lousada da Câmara 
Municipal de Lousada; 
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 - Realização de uma rubrica de rádio semanal, intitulada ‘Natureza sem idade’ que 
conta com entrevistas quinzenais aos seniores, através de uma parceria com a Rádio Vizela; 
 - Organização das Jornadas ‘O Mundo Sénior: Ambiente e Sociedade’, que contou com 
a participação de sete organizações a nível nacional, e com 75 participantes; 
 - Levantamento da literacia e consciência ambiental dos seniores, através da criação e 
aplicação de questionários: ’Ambiente, educação ambiental e cidadania ativa, pela ótica dos 
seniores lousadenses’; 
 - Colocação de abrigos para a avifauna em casa dos seniores; 
 - Produção de um vídeo comemorativo do Dia Internacional da Terra com a 
participação de 22 seniores (https://youtu.be/7HARxh2b2YE); 
 - Mais de 2 000 visitas porta-a-porta; 
 - Mais de 200 telefonemas de acompanhamento;
 - Construção de um charco artificial no terreno de um sénior, por via da sinergia com o 
Projeto Lousada Charcos, promovido pela Câmara Municipal de Lousada. 
 
Com o alívio da pandemia e, consequentemente, das restrições impostas, o BioSénior teve 
a oportunidade de alargar e enriquecer o seu modelo de atuação. No final de maio de 2021 
deu-se início às atividades presenciais. Tanto em contexto outdoor, como nas instalações de 
centros de dia e dos movimentos sénior, contabilizam-se mais de 100 atividades realizadas até 
ao momento. Já muitas temáticas foram abordadas, tais como a biodiversidade, problemas 
e desafios ambientais, tradições ligadas à natureza, entre muitos outros. Adicionalmente, a 
dinamização das atividades contou com a colaboração de mais de 15 voluntários jovens, no 
âmbito do voluntariado jovem do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Assim, 
foi possível promover o contacto e a cooperação intergeracional, bem como a partilha de 
experiências.

A equipa técnica do BioSénior fez um levantamento das capacidades e limitações dos 
diferentes grupos de intervenção, pelo que as dinâmicas planeadas e desenvolvidas foram 
ajustadas à realidade e características de cada grupo. Entre workshops de criação artística, 
passeios interpretativos, ações de sensibilização ambiental, palestras, musicoterapia 
na natureza e atividades de educação ambiental mais convencionais, foram muitas e 
diversificadas as dinâmicas realizadas.  
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PAIS – PROJETO DE ASSISTÊNCIA NO 
ISOLAMENTO SÉNIOR

 O presente resumo trata-se do testemunho pessoal baseado em realidades familiares, 
de amigos e conhecidos; e na experiência profissional, de mais de 30 anos, em amplas 
temáticas de intervenção social, nos domínios do apoio educativo, formativo, de integração
e de apoio social. Assim, abrangem-se diversos públicos-alvo e problemáticas emergentes, 
das pessoas e das famílias, da comunidade e do seu desenvolvimento. As questões do 
envelhecimento passaram a ser o objeto de dedicação, estudo e empenho, com a conceção 
de vários projetos para atividades e serviços que visam criar respostas para as necessidades 
sentidas junto da população mais idosa. 

Este empenho e dedicação ganharam especial relevância desde 2012, o ano internacional para 
o envelhecimento ativo, que deu o mote para a crescente consciencialização da necessidade 
de promoção desse tema.

RESUMO

Júlia Melo1 

1 Clube Veritas, Centro Social Paroquial da Vera Cruz, Portugal

PALAVRAS-CHAVE: CIDADANIA ATIVA, ENVELHECIMENTO, INFOINCLUSÃO, SAÚDE 
BIOPSICOSSOCIAL

https://mione.altice.pt/


104

miOne World - 1st International Conference on Online Social Environments for Active Ageing

Desta forma, foi-se ao encontro do exposto em diagnósticos e planos de desenvolvimento
social e local que apontam a emergência de intervenção junto da população sénior, 
relacionada com a falta de respostas para a promoção do envelhecimento ativo, 
nomeadamente no âmbito do Isolamento social e/ou solidão, e das orientações da Proposta 
para a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável (ENEAS), na Estratégia 
Nacional para a Promoção da Atividade Física, Saúde e Bem-Estar (ENPAF), em sintonia 
com o Plano Nacional de Saúde e com inúmeras orientações internacionais, nomeadamente 
da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os mencionados projetos, por se considerarem 
inovadores e motivadores, promoveram a apresentação de candidaturas e propostas de 
serviços consideradas merecedoras de apoio para esta população alvo, respondendo ao 
desafio que é colocado aos municípios e às instituições locais de desenvolvimento social 
para atenderem esta problemática. Assim, potencia-se a promoção do envelhecimento ativo, 
saudável, seguro, produtivo e participativo, de forma orientada e acompanhada em casa e 
na comunidade, evitando ou retardando a institucionalização, com a promoção da saúde 
biopsicossocial. 

Relativamente às atividades realizadas, importa realçar a conceção, implementação 
e desenvolvimento de projetos apresentados às organizações que estão focadas na 
sustentabilidade, e às entidades públicas e privadas, nacionais, regionais e locais, para apoio.

Regista-se, assim, com especial apreço, as entidades que têm vindo a abraçar este problema 
social - do envelhecimento da população e da necessidade de promover o envelhecimento
ativo - em que, no âmbito da responsabilidade social empresarial, abrem candidaturas e 
apoiam projetos que se aferem como positivos, sustentáveis, pioneiros ou de inovação local,
e de grande impacto para o desenvolvimento social.
 
A título de exemplo, (i) o Prémio da Missão Sorriso, do Continente, que em 2012, realizou-se no 
âmbito do Ano Internacional para o Envelhecimento Ativo; (ii) o prémio anual ao BPI Sénior; 
(iii) o Programa Apoiar da Fundação PT/Altice; (iv) os da Fundação Calouste Gulbenkian; 
(v) o Prémio Agir da REN - Redes Energéticas Nacionais, da Fundação EDP; (vi) ou, ainda, a 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), que promove a 
edição do “Prémio de Boas Práticas em Envelhecimento Ativo e Saudável na Região Centro”, 
reconhecendo e validando o trabalho desenvolvido no âmbito dos novos desafios da nossa 
sociedade, e colaborando para dar resposta a problemáticas e prioridades que têm desde 
logo a sua base nas questões da solidão e o isolamento social. Tais problemáticas podem ter 
como resposta com promoção da infoinclusão, da cidadania ativa, das novas aprendizagens, e 
do estabelecimento da comunicação e laços entre vizinhos, amigos e familiares.
 
Para tal, apontam-se como soluções a criação de (i) meios, (ii) infraestruturas, (iii) produtos 
e (iv) novas metodologias que permitam desenvolver soluções originais. Adicionalmente, é 
também importante a possibilidade de se organizarem planos de atividades que integrem 
rotinas e preencham o objetivo de prevenção de estados de doença e manutenção da saúde - 
passando pelo recurso às novas tecnologias; a fóruns; ações culturais, recreativas e solidárias 
para o bem-estar, com a promoção de oficinas destinadas a cidadãos com idade a partir dos 
55 anos. De uma forma transversal a todas as atividades, tem especial interesse a
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aprendizagem, a dinamização interpares, o convívio, a solidariedade intergeracional, a troca 
de saberes, e a recordação de velhos saberes e vivencias. 

Assim, importa realçar a importância de dinamizar as atividades mencionadas numa ótica 
de prevenção e de promoção da saúde biopsicossocial, ancorada numa visão holística e na 
necessidade de atividades prazerosas para estimular a atividade física, mental e social, e a 
participação, com segurança e bem-estar, na vida familiar e em sociedade. Tudo isto pode ser 
possível tendo sempre presentes as parcerias com as Universidades, a Ciência, a investigação 
e trabalhos académicos – que desempenham um papel preponderante nestes projetos. 

Os resultados dos serviços para a promoção do envelhecimento ativo e das atividades 
mencionadas na secção anterior são percecionados pelo impacto positivo nas vidas das 
pessoas e com o alcance dos inúmeros objetivos que se tem vindo a verificar e a avaliar no 
decurso dos projetos implementados. No âmbito destes projetos, pontualmente, regista-
se uma interação com mais de 60 seniores, de entre os quais há cerca de 15 com quem é 
mantido um relacionamento sistematizado para a concretização dos objetivos.
 
Relativamente ao ano de 2020 há a assinalar que, devido às medidas indicadas de 
confinamento para proteção da pandemia de COVID-19, foram encerrados os serviços 
para seniores não institucionalizados. Assim, desde o mês de março de 2020, cessaram as 
atividades que vinham a ser desenvolvidas presencialmente nas universidades seniores, 
nos centros de convívio e nos centros de dia, que estavam inseridas na promoção do 
envelhecimento ativo. Registou-se, desta forma, uma necessidade de desenvolver um 
acompanhamento social à distância, para que esta população, reconhecida como a mais 
frágil na crise pandémica, não ficasse desacompanhada e desamparada. Este apoio, 
solidário e grandemente voluntarioso, foi e é possível recorrendo-se às tecnologias da 
informação e comunicação, e à teleassistência para a mitigação da solidão e do isolamento 
social - embora em afastamento social. Além da promoção do envelhecimento ativo e da 
saúde biopsicossocial, o referido apoio socorre-se da interação social, das informações e do 
aconselhamento, atendendo sempre às necessidades emergentes apreendidas, e aos seus 
gostos, interesses e expectativas. Estes, podem ser englobados nas seguintes dimensões:

- O passado: constata-se que o período que estamos a vivenciar exponenciou a vontade 
dos mais velhos partilharem e, mais especificadamente, contarem sobre o seu passado e 
sobre os seus entes queridos; relatarem as suas histórias e percursos de vida, pessoal, social e 
profissional; os momentos mais marcantes ou significativos em termos de maior dificuldade 
ou os de maior felicidade, como é caso do nascimento e desenvolvimento do(s) filhos(s); as 
antigas aprendizagens, como receitas, “mesinhas”, provérbios e labores; as músicas da sua 
mocidade; os jogos; os hábitos; e costumes dessa altura. Desta forma, enfatizam o valor das 
suas existências e assinalam os seus legados. 

- O presente: os seniores têm mostrado grande capacidade de resiliência, adaptação, 
e compreensão, em ato de fé, pelas vicissitudes da vida. Não só pelo contexto pandémico 
pandemia; mas também pelas alterações climáticas; pela escassez de recursos, incluindo dos 
próprios; e pela falta de compreensão e apoio à sua faixa etária. Acima de tudo, desejam não 
serem vistos como um fardo para ninguém, principalmente para os seus familiares, futuro dos 
quais com que vivem. Assim, necessitam da existência de infraestruturas na proximidade das 
suas residências para poderem aceder a pé aos serviços e aos bens de necessidade básica.  
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Desejam cada vez menos informação problemática, triste, ou que não lhes diga respeito por 
não estar no seu raio de intervenção. Atualmente, procuram apenas as informações de dever 
de cumprimento, pragmáticas, e importante para o dia-a-dia, tendo sempre fontes tidas como 
fidedignas – quer sejam os seus amigos e familiares, ou do seu relacionamento e em quem 
confiam.

- Os seus maiores desejos são manterem a autonomia; um grau de independência física, 
mental e económica; e poderem manterem-se nas suas habitações – o que está estreitamente 
relacionado com verem assegurada e gerida a área da alimentação (se podem fazer as suas 
compras e confecionar, se têm de comprar feita, ou se lhes é entregue no domicílio).

- As suas principais preocupações prendem-se com o bem-estar e o futuro dos filhos e dos 
netos, sendo a sua principal dificuldade a comunicação com os mesmos, a incapacidade de se 
fazerem compreender e de conseguirem entendê-los.

- As suas motivações englobam a manutenção da saúde, procurando cada vez mais 
saber as suas componentes e boas práticas; a área da higiene, sendo-lhes a manutenção dos 
cuidados pessoais de suma importância. Com o desenvolvimento dos projetos e serviços foi 
possível aferir que o incremento do envelhecimento ativo encontra as mais fortes motivações 
para a participação em causas sociais e para o bem-comum, na vontade de ser útil aos outros, 
poder dar os seus préstimos e companhia aos amigos e a quem precisa, e ter contributos 
relevantes e úteis para a comunidade.

- O interesse pelas novas tecnologias, pela informática e redes de comunicação já vinha 
registando um crescimento por parte desta população. Contudo, com o confinamento 
devido à pandemia, alguns indivíduos necessitaram de procurar novos equipamentos e 
aprender a utilizá-los, passando a internet e as redes socais a fazer parte do dia a dia de uma 
grande parte. Assim, impulsionou-se a abertura de contas de email e a criação de perfis 
no Facebook. Adicionalmente, houve ensinamentos para a realização de videoconferências 
via várias plataformas, o que tem permitido manter um serviço de apoio e contacto à 
distância. Consequentemente, é possível estabelecer, também, contactos com os seus 
familiares, principalmente os filhos que estão a vivenciar duplas angústias – por si e pelos 
seus pais idosos. Desta forma, estabelece-se uma comunicação de uma forma sistemática 
e ininterrupta, diária e rotativa. Contudo, esta apresenta maior incidência naqueles que 
evidenciam ter uma maior necessidade de apoio – seja para lidar com as vicissitudes; seja 
por estar em maior isolamento, a viver só; ou por questões de saúde, segurança e outras 
do dia-a-dia. Esta comunicação é também utilizada na manutenção de laços e de novas e 
amizades, para a auscultação de desabafos e incutir ânimo, com partilhas de informações via 
telefone, email, redes sociais, recorrendo-se a contatos pessoais e em grupo, no WhatsApp, 
no Facebook e na plataforma miOne.

Por fim, assinala-se, ainda, que, em 2020, desenvolveu-se a ideia do projeto “PAIS – Projeto 
de Assistência no Isolamento Sénior / Envelhecimento Ativo”, baseado na auscultação  à 
população-alvo, ancorado na manifestação da necessidade de haver uma espécie de 
call-center de combate à infoexclusão. Este é orientado, também, para a formação  em 
tecnologias, com aulas interpares e intergeracional, com recurso a ferramentas de 
atendimento online uniformizado para a mais fácil aprendizagem. Neste âmbito, teve-se a 
oportunidade de conhecer o projeto de investigação “SEDUCE ME – Avaliação do Impacto da 
Utilização da Comunidade Online miOne pelo cidadão sénior”, desenvolvido pela UA e a Altice.
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USING SMART TECHNOLOGY FOR SUPPORT 
OF CREATIVE SENIORS’ ACTIVITIES 

 Com o avanço tecnológico é importante considerarmos a forma como a tecnologia 
pode facilitar a vida dos seniores. É importante promover atividades práticas e estruturadas 
que possibilitem a familiarização com os termos tecnológicos necessários para a efetiva 
utilização de novos recursos na sua vida. Para tal, é necessário apostar num modelo 
tecnológico que vá ao encontro das necessidades dos seniores, com aulas realizadas em 
pequenos grupos, com os seus próprios dispositivos em que se apresentem e promovam 
soluções de ferramentas que possam facilitar o seu dia a dia.
Como já é amplamente conhecido, a população da Europa está a envelhecer e Portugal 
encontra-se no pelotão da frente, prestes a chegar a uma meta com muitos problemas e, até 
ao momento, poucas soluções. Segundo, o INE (Instituto Nacional de Estatística), “entre 2018 
e 2080, de acordo com o cenário central de projeção: Portugal perderá população, dos atuais 
10,3 para 8,2 milhões de pessoas”1.

RESUMO

Andreia Veloso1 e Dulce Mota1

1 Rede de Universidades Seniores, Portugal

PALAVRAS-CHAVE: SENIORES, UNIVERSIDADES SENIORES, TECNOLOGIA, TECNOLOGIA 
SMART, ENSINO

1 Ver mais em: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=406534255&DES TAQUESmodo= 
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https://mione.altice.pt/


108

miOne World - 1st International Conference on Online Social Environments for Active Ageing

GRÁFICO 1: TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO DA POPULAÇÃO POR SEXO. FONTE: INE (CENSOS DE 1900 A 2001)

O mesmo estudo do INE aponta para que o “número de idosos (65 e mais anos) passará de 
2,2 para 3,0 milhões. O índice de envelhecimento em Portugal quase duplicará, passando de 
159 para 300 idosos por cada 100 jovens, em 2080, em resultado do decréscimo da população 
jovem e do aumento da população idosa.”

E se existem estudos que focam, essencialmente, o problema que este envelhecimento 
acarreta para o equilíbrio dos sistemas de segurança social e da falência da sua 
sustentabilidade, outros há que já sugerem que “as pessoas idosas devem ser encaradas 
como agentes ativos do desenvolvimento a nível social, tendo o direito de permanecerem 
autónomas o maior tempo possível e com uma vida digna e respeitada. Por esta razão, hoje 
em dia, a temática do envelhecimento e da sustentabilidade da Segurança Social é bastante 
relevante e apresenta uma extrema importância em diversas áreas de investigação, nos 
processos da vida humana, assim como para a Gerontologia (Gomes, 2007). Neste contexto, 
o número crescente de universidades seniores (menos de 50 em 2005 e mais de 350 
atualmente) vem confirmar a necessidade de ver os seniores como uma população capaz de 
fazer valer os seus direitos, de terem uma atitude pro-ativa na sociedade em que se inserem 
e serem, muitas vezes, os que iniciam movimentos de cidadania. Em Portugal, só em 2050 
se perspetiva que o índice de envelhecimento venha a estabilizar, “quando a população em 
idade ativa (15 a 64 anos) diminuirá de 6,6 para 4,2 milhões de pessoas.”2 

É por isso mais do que essencial que os governos e a sociedade em geral encontrem formas 
de aumentar a qualidade de vida dos mais velhos, proporcionando-lhes condições para que 
continuem a ser uma mais-valia e terminar com o estigma de serem apenas um peso para os 
sistemas sociais. “As pessoas mais velhas são cada vez mais vistas como contribuintes para 
o desenvolvimento, cujas competências devem estar interligadas com políticas e programas 
transversais”3. Também é verdade que existe um número crescente de indivíduos com mais 
escolarização dentro deste grupo-alvo e consequentemente são mais conscientes dos seus 
direitos, mais interessados em tudo o que os rodeia se comparados a gerações anteriores.

2 Ver mais em: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=406534255&DESTAQUESmodo=2& 
xlang=pt
3Ver mais em: https://unric.org/pt/envelhecimento/
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Após a idade de reforma, na sua maioria, os seniores sentem que possuem ainda capacidade 
e disponibilidade para continuar a adquirir mais conhecimento e participar em novas 
experiências. Assim se compreende que o número de alunos em universidades seniores 
portuguesas esteja a aumentar de ano para ano assim como o seu grau deexigência no que 
se refere às disciplinas a que assistem e às competências dos professores que as lecionam.
As novas tecnologias são, desde alguns anos a esta parte, a área de estudo que mais tem 
crescido nas universidades seniores portuguesas. “Em 2018, 62% dos alunos frequentava uma 
disciplina relacionada com as Tecnologias de Informação e Comunicação” (RUTIS, 2019).

A maioria das instituições que promovem estas universidades, sendo de carácter social 
e/ou solidário, não têm capacidade financeira compatível com a aquisição de material 
e equipamentos fulcrais para o funcionamento, recorrendo por isso, muitas vezes, aos 
municípios onde estão inseridas. Por outro lado, os seniores que frequentam estas 
instituições já começam a valorizar o facto de possuírem equipamento seu e sempre 
que existe disponibilidade financeira, investem no seu portátil, telemóvel e /ou tablet. 
Infelizmente não são muitos os que possuem condições económicas para o fazer, dada a 
média das aposentações em Portugal e o sistema de cálculo das mesmas apesar da melhoria 
trazida pelo Decreto-Lei 187/2007, de 10 de maio, “que acelerou a transição para uma 
carreira contributiva completa no cálculo das pensões, de modo a que se pudesse evitar a 
manipulação fraudulenta das mesmas, que consistia na concentração dos rendimentos mais 
elevados dos últimos anos” (Pais, 2010).

Assim sendo, começa a ser cada vez mais frequente, os pedidos para assistirem a aulas 
relacionadas com as novas tecnologias, não apenas como forma de não se sentirem 
infoexcluídos como também pela necessidade de usarem as novas tecnologias para 
melhorarem a sua qualidade de vida, seja em questões de saúde, questões sociais ou outras e 
tentam preparar-se para as utilizar quando a sua saúde for mais débil e delas necessitarem.

Segundo William Kerns (presidente da International Society for Gerontechnology e professor 
em Reabilitação e Aconselhamento em Saúde Mental pela Universidade do Sul da Flórida), 
a gerontecnologia “é um campo interdisciplinar de pesquisa científica em que a tecnologia 
é direcionada para atender às aspirações e proporcionar oportunidades aos idosos. Ela tem 
como objetivo a boa saúde, a plena participação social e a autonomia do indivíduo até os anos 
mais avançados, por meio de pesquisa, desenvolvimento e design de produtos e serviços para 
melhorar a qualidade de vida” . Tendo em conta esta realidade, algumas aulas para seniores 
são já direcionadas para este tipo de gerontecnologia, captando assim a atenção dos seniores 
levando-os a verificar in loco a utilidade e a facilidade com que os podem usar.

É importante proporcionar aos seniores experiências enriquecedoras e práticas para que 
se sintam cidadãos atualizados e adquiram as competências digitais necessárias à efetiva 
utilização das tecnologias no seu dia a dia. De acordo com Bean & Laven (2003) os seniores 
requerem muita repetição e prática para que as aprendizagens e conteúdos possam ser 
memorizados e sistematizados.

Com o avanço da tecnologia as formas de comunicarmos também se alteram e existem uma 
grande variedade de dispositivos acessíveis nas nossas casas, dos quais não podemos
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afastar-nos. Os dispositivos móveis, os aparelhos inteligentes controlados por voz, os 
eletrodomésticos ligados à Internet, já fazem parte do presente. É necessário proporcionar a 
todas as pessoas o conhecimento necessário para que acompanhem as mudanças ao nível 
das tecnologias. Existem seniores hesitantes em utilizar e apropriar-se das novas tecnologias, 
porque não têm oportunidade para as aprenderem a utilizar autonomamente e existe falta de 
oportunidade estruturada de aprendizagem das novas tecnologias. Contudo, estar excluído 
do acesso a tecnologias como a Internet, dada a centralidade das Tecnologias da Informação 
e Comunicação em todos os aspetos da vida, é uma importante desvantagem (Castells, 2001; 
Van Dijk, 1999).

O desenvolvimento da tecnologia tem vindo a promover a utilização cada vez mais difundida
de dispositivos inteligentes acessíveis a qualquer pessoa. O conceito de casa inteligente 
equipada com câmaras de segurança, sensores, assistentes virtuais, podem ser uma forma 
promissora e económica de melhorar a qualidade de vida dos idosos, permitindo que estes 
mantenham a sua independência e evitando o isolamento social. Muitos idosos não fazem 
ideia de como aceder a estas tecnologias e nem sempre conseguem recorrer a terceiros para 
os ajudar. Nas aulas de informática para seniores foram demonstradas ferramentas como uma 
câmara de segurança disponível no mercado e a forma como esta pode ser configurada com 
recurso a wi-fi e acessível através de uma aplicação para smartphone. A vigilância de espaços 
remota poderá ser benéfico para zelar pela segurança dos seniores.

Por outro lado, as pulseiras smartband são uma sugestão para que possam ser monitorizados
alguns dados relativos ao utilizador que podem ser indicativos importantes em termos 
de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Por exemplo, as pulseiras smartband permitem 
monitorizar o sono, os batimentos cardíacos, a tensão, a atividade física diária, entre outros 
indicadores que ficam registados numa base de dados de uma conta associada a uma 
aplicação. Estamos perante uma explosão de wearables voltados para a nossa saúde e para 
a monitoração do nosso corpo. Ou seja, cada vez mais estaremos umbilicalmente ligados à 
internet (Segura, 2015).

Outra sugestão de ferramenta smart para seniores são os componentes elétricos que se 
podem comprar para equipar a casa com componentes para tornar uma casa inteligente. 
Existem dispositivos como lâmpadas, sensores de porta, tomadas elétricas que são 
controlados através de uma aplicação para um smartphone sem que o utilizador precise de 
estar em casa. Estas ferramentas possibilitam o controlo remoto dos dispositivos para que 
sejam acedidos ou programados em qualquer altura.

Nesta base considera-se que equipar uma casa com algum grau de automação poderá 
contribuir para pequenas melhorias ao nível da vida dos seniores. Os eletrodomésticos que 
estão disponíveis no mercado estão cada vez mais automatizados e em breve o número de 
aparelhos ligados em rede e possíveis de controlar através de dispositivos móveis é cada vez 
maior. A revolução tecnológica dos dispositivos móveis, através dos smartphones e tablets, 
resultou num crescimento adicional do número de dispositivos, porque possibilitou também 
o crescimento entre o público que já usava a Internet nos computadores, ligando novos 
dispositivos (Coelho, 2017).
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Uma ferramenta útil é a opção do assistente virtual por voz que podem ser instalados 
nos smartphones. Esta ferramenta permite que a voz possa dar um comando para que 
um aparelho execute uma ação como uma lâmpada ou um aspirador automatizado, para 
telefonar alguém, ou obter direções para determinado lugar.

Por fim, gostaríamos de destacar os localizadores GPS em tempo real. Estas ferramentas 
permitem que as pessoas que possuem determinado dispositivo possam ser localizadas. A 
mobilidade em segurança é um conceito que assume relevância entre alguns seniores para 
que se sintam seguros em caminhar, sabendo como voltar para casa no caso de precisarem 
de ajuda. Os avanços tecnológicos podem apresentar finalidades diferentes como auxílio para 
os idosos, desde tecnologias que possibilitam maior segurança em casa, com equipamentos 
e cameras (health care), como também na rua através de localizadores com Sistema de 
Posicionamento Global (Global Positioning System - GPS) (Doll et al., 2016).

Nas aulas de tecnologia o formador deverá demonstrar e dar confiança necessária aos 
seniores para se apropriarem de competências essenciais ao conhecimento estruturado da 
tecnologia que já os rodeia. Durante as aulas de informática desenvolvidas na Universidade 
Sénior Virtual pudemos demonstrar aos seniores os dispositivos e sugerir-lhes que os 
utilizassem com os seus próprios dispositivos móveis. Estes dispositivos podem ser utilizados 
pelos adultos idosos em diferentes contextos e com facilidade, visto que o único equipamento 
necessário é o dedo, tendo vantagens sobre dispositivos que apontam, como é o caso dos 
ratos (Matos, 2014). É essencial que as ferramentas que podem ser acedidas no computador 
sejam gratuitas e que os equipamentos necessários para a concretização das atividades sejam 
de fácil acesso tanto em termos financeiros como logísticos. É importante considerar também 
que as aplicações sugeridas para seniores sejam de fácil instalação e compatíveis com os 
diferentes dispositivos
que mesmos possam possuir. Ao possibilitar aos alunos seniores uma visão em como as 
tecnologias lhes podem ser úteis na melhoria da sua qualidade de vida e entendimento dos 
termos informáticos que existem, a predisposição para a aprendizagem aparece facilmente.

Para isso, considera-se pertinente que se recorra a meios audiovisuais para gravar as aulas de 
informática por forma a que fiquem posteriormente acessíveis aos seniores. A possibilidade 
de voltar a assistir aos conteúdos abordados, permitirá que sejam sistematizados os conceitos 
trabalhados em aula.

As aulas de informática num regime a distância foram restruturadas. O formador de 
informática que acompanhou estes seniores demonstrou a utilização de todas as ferramentas 
tecnológicas de forma a cativar o entusiasmo dos seniores e valorizar as suas necessidades 
para ir ao encontro das mesmas.

A demonstração prática de cada ferramenta pelo professor e a motivação para a sua 
utilização permite adquirir a confiança necessária para se sentirem motivados a experimentar. 
Os conteúdos abordados passam sempre pela seleção criteriosa de ferramentas que existem 
na Internet, acessíveis a todos os que conseguirem aceder à rede. Nas aulas de informática 
para seniores online, a nossa estratégia passou por aulas práticas, com poucos conteúdos e 
temas variados relacionados com as tecnologias em que são abordados e explorados diversos 
temas de informática na ótica do utilizador.
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É importante saber ouvir o idoso para que, em conjunto com o formador, o mesmo consiga 
identificar as suas necessidades ao nível da tecnologia. Só assim será possível personalizar o 
ensino.

Com o objetivo de identificar as melhorias na vida sénior após o contacto com as tecnologias 
e até que ponto as aulas de informática têm impacto na motivação dos seniores, os mesmos 
foram convidados a participar num inquérito por questionário. O inquérito permitiu-nos uma 
visão geral das aulas de informática e possibilitou fazermos um balanço das aprendizagens 
realizadas de forma a refletirmos sobre os desafios e as necessidades com vista a melhorar 
a nossa prática pedagógica. O inquérito por questionário foi realizado online, e enviado 
para os oitenta alunos inscritos nas aulas de informática para seniores que decorreram 
na Universidade Sénior Virtual, durante o ano letivo 2020-2021. A Universidade Sénior 
Virtual (USV) é um projeto desenvolvido pela RUTIS – Associação Rede de Universidades da 
Terceira Idade (2019) com início a 20 de Abril de 2020, com vários parceiros para possibilitar 
aos seniores que estão em casa continuarem a aprender, a conviver e partilhar os seus 
conhecimentos.

O inquérito incidiu sobre os temas das aulas de informática, lecionadas online, uma hora 
por semana e incluíram conteúdos ajustados para idosos sobre temas relacionados com 
as tecnologias de informação e comunicação na ótica do utilizador. Responderam ao 
questionário 61 inquiridos, o que corresponde a 76,3% da amostra. As idades variaram entre 
os 53 a 85 anos; a média de idades foi de 71,10. Da amostra 3,6% tinham entre 55-59 anos; 7,1% 
entre 60-64; 25% entre 65-69; 33,9% de 70-74; 23,2% de 75-79% e 5,4% mais de 80 anos.

Para descobrir com que frequência os idosos usam dispositivos eletrónicos e seu potencial 
de acesso à Internet, foram feitas três perguntas sobre esta temática: “Utiliza regularmente o 
computador?”, “Utiliza regularmente um smarthphone?” e “Utiliza regularmente a Internet?” 
Os resultados mostraram que 62,8% da amostra usam o computador muitas vezes, 21,2% 
às vezes, 13,1% raramente e 2,9% nunca. Em relação ao acesso à Internet, 54,8% dos idosos 
afirmaram usar a Internet muitas vezes, 22,3% ocasionalmente, 11,8% raramente, 11,1% nunca. 
Nesse aspeto, a maioria dos idosos participantes deste estudo têm acesso permanente ao 
computador, mas nem sempre utiliza a Internet.

A resposta fechada que inquiria os idosos sobre o aparelho que consideram mais importante 
teve os seguintes resultados: 32,3% consideram a câmara de vigilância; 17,1% o localizador GPS; 
13,4% as lâmpadas inteligentes; 13,1% os assistentes de voz; 12,4% os vídeo porteiros e 11,7% os 
detetores de fumo com ligação a uma aplicação para telemóvel. De acordo com estes dados, 
podemos inferir que os idosos consideram relevante sobretudo questões de segurança e 
localização de objetos e pessoas.

Por outro lado, a pergunta “Considera a aquisição de uma smartband?” foi introduzida 
no questionário para saber qual era a curiosidade dos idosos quanto à possibilidade de 
adquirirem um dispositivo que podem transportar no pulso para monitorizar questões de 
saúde (sono, exercício físico), mensagens instantâneas, telefonemas, etc. Os resultados 
mostraram que 61,2% não considera a compra, 29% responderam que já o possuem e 9,8% 
considera a aquisição futura deste aparelho.
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Quando inquiridos sobre a possibilidade de adquirirem os aparelhos autonomamente, a 
maioria dos idosos, 68%, considera que teria de pedir ajuda para configurar estes aparelhos 
e 32% considera que conseguiria comprar e configurar estes aparelhos sem precisar de 
solicitar ajuda a terceiros. Este indicador poderá ser considerado um constrangimento. Daí a 
importância de verificar se o formador de informática consegue estar disponível para auxiliar 
os idosos nestas configurações, realizadas em aula, em pequenos grupos. 

Nos comentários os idosos evidenciaram algumas preocupações com a segurança dos 
aparelhos, nomeadamente os que precisam de registo com password. Consideramos que 
todo o processo desde a aquisição dos dispositivos inteligentes até à sua instalação e 
funcionamento pleno requer, para os idosos, de um acompanhamento e explicação de como 
funcionam.

O presente artigo representa um estudo exploratório sobre a forma como as aulas de 
smart tecnology podem contribuir para a melhoria de vida dos seniores e como deverão 
ser direcionadas no sentido de motivar o idoso a experimentar. O objetivo principal era 
compreender melhor as atitudes do idoso em relação à adoção de dispositivos e ao 
comportamento dos idosos em relação à aprendizagem nas aulas de informática sobre 
dispositivos inteligentes.

Em primeiro lugar, é necessário que aulas estruturadas sobre ferramentas tecnológicas 
possam estar ao dispor dos seniores, para que estes possam adquirir a confiança necessária 
para recorrer à tecnologia como uma mais-valia no período de vida em que se encontram. 
Muitos idosos querem saber e estão curiosos em conhecer as tecnologias mais recentes, para 
que as possam efetivamente começar a utilizar. Para isso é necessário que o processo de 
aprendizagem das tecnologias esteja acessível e seja acompanhado permanentemente por 
formadores disponíveis para aceder às particularidades dos seniores, de forma a estimular o 
seu interesse e confiança. Desta forma a tecnologia poderá ser uma ferramenta ao serviço do 
envelhecimento ativo.

Este estudo tem algumas limitações, nomeadamente pelo facto de não haver a possibilidade 
de dinamizar as aulas presencialmente com os seniores, dadas as restrições pandémicas 
em que nos encontramos e a particularidade desta faixa etária. Por outro lado, embora 
os dispositivos apresentados em aula tenham sido demonstrados em videoconferência, 
consideramos que o impacto causado por uma demonstração presencial seria maior, para 
que os idosos pudessem contactar com os equipamentos e possam testá-los. Além disso, 
as aulas devem ser realizadas em pequenos grupos, para que o formador consiga dedicar a 
atenção necessária às particulares das dúvidas que surjam.

Finalmente, os dados deste estudo devem ser considerados sob certas limitações 
metodológicas. Este estudo foi realizado por meio de um inquérito por questionário que foi 
realizado após uma aula como opinião e com um grupo heterógeno de idosos, tanto a nível 
de idades como de conhecimentos na área das tecnologias da informação. Portanto, em 
estudos posteriores, deverá ser tido em consideração aspetos como a experiência prévia com 
a utilização de tecnologias, ou seja, o nível de proficiência informática de cada sénior.
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OS TIPOS ARIAL E COMIC SANS EM TESTE DE 
LEITURA COM DISCENTES IDOSOS

 O envelhecimento populacional está alterando a estrutura etária mundial, entretanto 
nos países em desenvolvimento esta mudança dá-se de forma mais significativa. No Brasil em 
2010 a população idosa era de 20,6 milhões de pessoas, em 2019 aumentou para 28 milhões, 
o que representa 13% da população do país (IBGE, 2019). Junto a esse processo surgem 
demandas por programas de assistência social que proporcionem um envelhecimento ativo 
e de qualidade, pois, com a chegada da idade, vem junto muitos estereótipos sociais que 
categorizam os idosos como incapazes.

Dentre os projetos de assistência aos idosos, tem-se as Universidades Abertas para a Terceira 
Idade - UNATI’s, espaços que permitem a ressocialização e a desconstrução dos estigmas do 
envelhecimento, possibilitando o pertencimento social e a obtenção de conhecimento, uma 
vez que o acesso à informação é chave para o envelhecimento ativo (ILC/BR. 2017).

RESUMO
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No entanto, desde dezembro de 2019 quando foi descoberto o vírus da COVID-19, em 
Wuhan, na China, o mundo passa por um período pandêmico, que alterou bruscamente 
a forma de viver da população mundial. Foi preciso adaptar-se a nova forma de vida, com 
novas ferramentas de trabalho e protocolos sanitários que permitissem a manutenção das 
atividades laborais, sociais e domésticas.

Deste modo, foi necessário que as instituições que realizam atividades sociais para a terceira 
idade se adequassem à nova realidade. Assim, a Universidade Integrada de Terceira Idade 
– UNITI, passou a realizar as suas atividades educacionais via WhatsApp, criando um canal 
de comunicação acessível que possibilitasse a interação entre a instituição e os discentes 
durante o período pandêmico.

A UNITI é um projeto de extensão da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da 
Universidade Federal do Maranhão, e assiste há 25 anos os idosos da região metropolitana 
de São Luís, MA, Brasil. Todos os professores são voluntários e nenhum dos profissionais 
envolvidos no projeto UNITI tem alguma formação em design gráfico ou editoração. Assim, os 
materiais de leitura usados são produzidos pelos próprios professores ou pela coordenação da 
instituição, no entanto sem nenhum parâmetro que direcione a diagramação e o uso de tipos 
de forma adequada, para que contemple as limitações visuais e especificidades dos idosos. 
Deste modo, o presente artigo aborda a pesquisa realizada com duas tipografias usadas em 
textos compartilhados no grupo de WhatsApp da UNITI.

Para a realização da pesquisa foram coletados 4 textos compartilhados com os discentes da 
UNITI via WhatsApp. Os textos abordam temas distintos, dois com a temática alimentação 
saudável, um sobre cultivo de plantas e um trata de pontos turísticos locais.

As tipografias usadas nos textos coletados são a Arial e Comic Sans, assim, a pesquisa 
consistiu em um teste de leitura com estes dois tipos para verificar com qual deles os textos 
seriam lidos com a menor média de tempo pelos discentes, já que estes são acometidos 
por problemas visuais, como catarata, degeneração macular relacionada à idade, glaucoma, 
retinopatia diabética (Meürer et al.,2014; Vieira, 2011) que dificultam suas atividades cotidianas, 
como a leitura. Sabe- se que o tipo Arial foi projetado para telas e é a fonte mais utilizada em 
toda a web (Pais, 2015), e o estilo do traço mais robusto, uniforme, pesado da Comic Sans, 
a torna uma fonte mais inclusiva para pessoas com baixa visão (Farias et al., 2016). Assim, 
optou-se por realizar a pesquisa com estes tipos por serem usados pelos professores da 
instituição nos materiais de leitura trabalhados com os discentes.

Participaram do teste de leitura 12 discentes da UNITI (Tabela 1). Após a leitura questionava-se 
o discente qual dos tipos lidos ele achou melhor de ler. Foram registrados o tempo de leitura 
de cada participante para ter a média de tempo de cada tipo.
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Os tipos usados pelos professores da UNITI têm um caráter pessoal, a escolha se dá pela 
maneira que pretende-se apresentar o conteúdo. Percebeu-se que dos 4 textos coletados, 
os que tinham o conteúdo de caráter mais “sério”, os que trabalhavam alimentação saudável, 
usaram o tipo Arial. Já os que tratavam de conteúdo mais “casual” utilizaram a Comic Sans. 
Assim,entende-se que o uso do tipo Arial imprime ao texto um caráter mais científico, já 
com o Comic Sans emprega-se uma dinamicidade ao texto devido às temáticas abordadas, 
demonstrando que o conteúdo que será trabalhado pode ditar qual tipografia será utilizada.

Quanto ao tempo médio de leitura, o tipo Arial teve melhor desempenho (Figura 1), porém, 
9 discentes disseram achar melhor ler o tipo Comic Sans. O que induz que por mais que um 
tipo tenha sido criado para tela, apresente bons resultados de leitura, este pode não satisfazer
o usuário, no caso do idoso as limitações visuais interferem diretamente na identificação e 
distinção das letras, assim, torna-se essencial que os tipos ajudem a amenizar os problemas 
visuais durante o processo de leitura.

FIGURA 1: DADOS DO TESTE DE LEITURA. FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2021).

TABELA 1: TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO DA POPULAÇÃO POR SEXO. FONTE: INE (CENSOS DE 1900 A 2001)

Participantes

Nº Idade Sexo Prob. de Visão Nº Idade Sexo Prob. de Visão

1 76 F Catarata 7 76 F Catarata

2 72 F Hipermetropia 8 62 F Catarata

3 58 F Miopia 9 60 F Miopia

4 70 F Catarata 10 71 F Hipermetropia

5 61 F Hipermetropia 11 64 F Glaucoma

6 67 F Catarata 12 59 F Hipermetropia

Media de Idade= 67,33 Média de Idade= 65,33
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Os dois tipos analisados tiveram um desempenho de leitura aproximados, apenas 10 
segundos de diferença. Ambos apresentam traço não modulado (Figura 2), as fontes com 
um traço homogêneo têm menor incidência de erros e maior preferência por pessoas com 
problemas de visão mais severo (Farias et al., 2020)., isso indica que a espessura do traço seja 
a características mais importante nos tipos que são utilizados com a terceira idade.

FIGURA 2: CARACTERÍSTICAS DOS TIPOS ARIAL (À ESQUERDA) E COMIC SANS (À DIREITA). FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES (2021).

Com a pandemia da COVID-19 a sociedade teve de adaptar-se a um novo estilo de vida, e para 
os idosos este período trouxe diversas aflições, pois, estes tornaram-se os mais suscetíveis a 
infecção do vírus. Assim, as instituições que realizam atividades sociais com a terceira idade 
tornaram-se essenciais para a manutenção da saúde mental destes indivíduos na pandemia.
Deste modo, a UNITI passou a realizar suas atividades via WhatsApp, ficando a cargo dos 
professores a elaboração dos textos usados com os discentes. Porém, estes não possuem 
qualificação adequada para a devida seleção dos tipos usados, escolhendo-os de acordo com 
o seu gosto pessoal. Assim, o presente estudo realizou um teste leitura com os tipos Arial e 
Comic Sans para averiguar o desempenho dos mesmos junto aos idosos.

Assim, o tipo Arial teve o melhor desempenho, porém, para os discentes o Comic Sans é 
melhor para ler, mostrando que ao selecionar tipos para textos destinados a idosos, é de suma 
importância a opinião dos mesmos, pois seus problemas visuais afetam diretamente a leitura. 
Além disso, constatou-se que a espessura do traço é uma característica importante para os 
tipos usados com idosos.

Deste modo, compreende-se a importância de investigar a relação tipografia e idosos, 
ainda mais no ambiente virtual, pois sabe-se que este público ainda não está adaptado às 
tecnologias, e facilitar a leitura no meio virtual oportuniza novas vivências aos idosos.
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