
Junte-se 
à comunidade

Promover a inovação na prestação 
conjunta de serviços sociais e de 
saúde, para pessoas mais velhas e 
dependentes



SHAREPROCARE 

    
    

CO
MP

RA
DORES PÚBLICOS   I   E

MPRESAS INOVADORAS   I   AGENTES DE INOVAÇÃO

    S
OCIAL  &   SAÚDE

AGENTES PARTICIPANTES DE INOVAÇÃO

UTILIZADORES FINAIS

ShareProCare é uma rede de inovação 
na prestação conjunta de serviços sociais 
e de saúde com o objetivo de fomentar 
as relações entre instituições públicas e 
empresas inovadoras que desenvolvem 
produtos e serviços para pessoas mais velhas 
ou dependentes. A rede contribui para a 
construção de um ecossistema de inovação 
equilibrado, alinhando os atores de inovação 
disponíveis, com o mesmo objetivo de gerar um 
impacto positivo na vida da população idosa.

Uma Rede para a 
inovação

A comunidade é a primeira rede a 
usar as Parcerias para a Inovação 
(contratos públicos de inovação) como 
principal ferramenta para empregar 
uma abordagem inovadora aberta e 
participativa, levando em consideração 
o utilizador de uma perspectiva global. 
Estabelecemos condições adequadas para 
o desenvolvimento de sinergias entre os 
setores social e da saúde, bem como entre 
os agentes do ecossistema de inovação.

ShareProCare é uma iniciativa do projeto 
PROCURA, financiada pelo Interreg 
SUDOE. O objetivo é promover adoção 
de inovação no 3.º setor no espaço  
SUDOE, promovendo Parcerias para a 
Inovação (Compras Públicas de Inovação, 
CPI) como ferramenta de reforço dos 
ecossistemas regionais e de Investigação e 
Desenvolvimento (I&D). Os fundadores da 
comunidade pertencem ao espaço SUDOE.

Uma cooperação 
transnacional

Um sistema de inovação 
na prestação de serviços 
sociais e de saúde



  INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO ABERTA

   PARCERIA PARA A INOVAÇÃO

   CONHECIMENTO COLETIVO   CONEXÕES DO ECOSSISTEMA

   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS E DE SAÚDE 

O objetivo da nossa comunidade 
é promover as Parcerias para a 
Inovação, inovação aberta para 
estimular a investigação e conexões 
com o ecossistema e compartilhar o 
conhecimento comum sobre as pessoas 
mais velhas dentro de um sistema de 
prestação de serviços sociais e de saúde

   OS NOSSOS OBJETIVOS
         ESTRATÉGICOS

 
COLABORAÇÃO ENTRE 
ECOSSISTEMAS DE 
INOVAÇÃO DE SAÚDE E 
SOCIAL
Grupos de trabalho 
temáticos, Colaboração 
transnacional em I + D + i, ...MELHORAR O VALOR 

DA REDE 
Eventos, fóruns, 
redes ...

PROMOVER SOLUÇÕES 
INOVADORAS 
dependendo do território, 
necessidades, tecnologia, 
uso CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO 

DO SISTEMA DE SAÚDE E 
SOCIAL SHAREPROCARE
Definição e análise do modelo 
de saúde e social, Mudança na 
cultura organizacional, ...

plano de 
ações 

«
«

PROMOVER



SHAREPROCARE.EU A NOSSA PLATAFORMA DIGITAL
www.shareprocare.eu

 

Boas práticas, 
Grupos de trabalho temáticos, 

Recursos formativos,...

Necesidades dos compradores 
públicos, Soluções de empresas 

inovadoras, Fóruns, ...

Oportunidades de Parcerias para a Inovação, 
colaboração transnacional em I+D+i, 

enquadramento legal, ...

? 

Para aprender Para partilhar Para manter 
informado 



Comprador público, empresas inovadoras, 
agentes de inovação e utilizadores finais, a 
comunidade ShareProCare oferece-vos um 
lugar para trocar, aprender e partilhar.
Torne-se um parceiro de inovação, torne-se 
um membro ShareProCare.  

A comunidade ShareProCare foi desenvolvida no âmbito do projecto europeu PROCURA, financiado pelo Programa Interreg SUDOE 
através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Orçamento FEDER: € 1.321.512,90

Fornecedores públicos
responda às necessidades não-satisfei-
tas de seus utilizadores

Empresas inovadoras
Aumente o valor das suas tecnologias

PORQUÊ 
SE TORNAR 
MEMBRO

Contacto
>  contact@shareprocare.eu

MEMBROS 
FUNDADORES

CENTRO HOSPITALAR
E UNIVERSITÁRIO

DE COIMBRA

CHUC



Bonjour !B o m
d i a  !

B u e n o s
d i a s  !

www.shareprocare.eu
contact@shareprocare.eu 

Good
morning!


