3ª REUNIÃO DE STAKEHOLDERS

Funchal, 26 de fevereiro de 2018
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Relatório
Projeto HOCARE
3ª Reunião de Stakeholders
26-02-2018

A 3ª reunião de Stakeholders teve lugar na Sala de reuniões do IDE, IP-RAM,
Av. Arriaga, 21 - Edifício Golden Gate, 3.º andar – Funchal com a seguinte
agenda de trabalhos:

14.15h – 14.30h

Receção dos stakeholders

14.30h – 15.15h

Discussão das boas práticas internacionais a adotar

15.15h – 15.30h

Fontes de Financiamento

15.30h – 15.45h

Coffee break

15.45h – 16.15h

Plano de Ação – ações a serem implementadas

16.15h – 16:30h

Conclusões
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Presenças:

Entidade

Representante

Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM
(ISSM)

Cristina Alves

SESARAM, EPE

Rosa Abreu

Wowsystems, Lda

Miguel Campos

Escola Superior de Enfermagem São José Cluny
(ESESJCluny)

Patrícia Câmara
Emília Alves

IDR, IP-RAM (Autoridade de Gestão)
Irene Pestana
Jorge Faria
IDE, IP-RAM

Cristina Gouveia
Hélder Ribeiro
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Abertura dos Trabalhos
Dr. Jorge Faria,
Presidente do Conselho de Administração do IDE, IP-RAM
Deu início aos trabalhos, cumprimentando os presentes e agradecendo a
presença e toda a disponibilidade que tem vindo a ser demonstrada para
participar neste projeto.
Voltou a reforçar a importância da participação da Região no projeto HOCARE,
em parceria com outras 7 regiões europeias, no âmbito do INTERREG EUROPE
Após esta breve introdução, passou a palavra à Dra. Cristina Gouveia.

Coordenação da Reunião
Dra. Cristina Gouveia,
Vogal do Conselho de Administração do IDE, IP-RAM

Começou por falar dos projetos que tinham sido demonstrado interesse pelos
stakeholders, nomeadamente o Carer Support, SPERO, Webnurse, reunindo
potencialidades de transferibilidade para a região. De entre estes, foi mais
aprofundado o Webnurse, o qual mereceu maior interesse pelos nossos
stakeholders.

Foi igualmente referido, que em relação aos projetos apresentados pela RAM, a
GP – Bonificação de projetos voltados para desafios societais, pertencente ao
Compete 2020, já havia sido implementado pela Republica Checa no seu
programa operacional.
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Discussão das boas práticas internacionais a adotar e Fontes
de Financiamento

Deu-se início à discussão das boas práticas a serem adotadas as quais foram
analisadas em simultâneo com as fontes de financiamento, com destaque para
o Programa Madeira 14-20.

Carer Support, SPERO, Webnurse

O ISSM, na pessoa da Drª Cristina Alves, informou que questionou o detentor
desta GP, através de e-mail, não obtendo qualquer resposta por parte deste.
Assim, informou que já não tem interesse no mesmo, ficando somente
interessada no Webnurse, o qual seria utilizada numa vertente formativa.

A Drª Patricia Câmara da ESESJCluny interveio para informar que o projeto
Carer Support tem mais uma vertente psicológica, que poderia ser complementar
ao Webnurse, traduzindo-se numa plataforma mais completa.

A Drª Rosa Abreu do SESARAM, informou o interesse somente no Webnurse.

Em termos de financiamento, a Autoridade de Gestão do Programa Madeira
14-20, referiu da possibilidade de enquadramento da referida plataforma
informática (no desenvolvimento de mesma) na medida 2c do PO. No entanto é
inviável o seu financiamento dado que esta medida já se encontra esgotada.

Após breve discussão, a ESESJCluny, questionou da possibilidade de financiar
um projeto mais abrangente, juntando o SPERO com o Webnurse.
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A Wowsystems, tomou da palavra, referindo da possibilidade de ligar esta
complementaridade de projetos com a investigação, nomeadamente a interação
homem máquina, justificando e propondo o sistema de incentivos PROCiência
2020, como financiamento, no entanto foi mencionado pelo IDR a exigência dos
critérios de seleção.

A Drª Cristina Gouveia, informou, ainda, que tendo em conta a legislação
portuguesa em vigor, é necessário, também, ter em conta a problemática relativa
à proteção de dados, uma vez que a integração do SPERO com o Webnurse,
originará o acesso à base de dados online por terceiros.

O ISSM, referiu que uma das razões para se centrar unicamente no Webnurse,
o qual implicará apenas a tradução dos seus conteúdos para português, tem a
ver exatamente com a questão da proteção de dados que é uma das áreas mais
difíceis de ultrapassar, podendo se traduzir num bloqueio à transferibilidade.
Acrescentou ainda que questionou o detentor do Webnurse, através de e-mail,
tendo este informado que o acesso aos conteúdos seriam facultados de forma
gratuita e demonstrou total disponibilidade para colaborar com as entidades da
RAM, tendo inclusive proposto um “agrement”. Foi igualmente clarificado que os
conteúdos do Webnurse poderiam ser traduzidos para português. Quanto à
atribuição de um certificado, foi referido que não, mas, que já haviam pensado
nessa possibilidade.

Para terminar, propôs a criação de conteúdos próprios, a serem criados pela
RAM, e os quais deveriam integrar o Webnurse, entendendo-se tratar-se de uma
mais-valia e mesmo uma oportunidade de troca de experiências.

Seguindo a lógica de criação de novos conteúdos lançado pelo ISSM, o
SESARAM sugeriu a temática dos cuidados paliativos de forma a aumentar a
interação com a plataforma. Sugeriu igualmente uma parceria entre a ISSM e o
próprio SESARAM, com o objetivo de potenciar os recursos humanos e físicos.
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A ESESJCluny, interveio, concordando com a parceria e sugeriu a necessidade
da validação dos conteúdos, adaptando os mesmos à realidade socio cultural da
RAM.

Em termos de financiamento, foi questionado o IDR sobre a possibilidade de
financiamento para este projeto ao abrigo do Programa Madeira 14-20 e sabendo
tratar-se o beneficiário de uma entidade pública.
O IDR enquadrou a proposta apresentada (ferramenta de formação a ser
utilizada como tal em todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira) na
medida 9.b.4. do PO, havendo a dúvida da existência ou não de critérios de
seleção. Informou que a dotação financeira para esta medida é de 400 mil euros.

Plano de Ação – ações a serem implementadas

Após a discussão sobre as boas práticas e o seu financiamento, passou-se ao
ponto seguinte da reunião – Plano de Ação – ações a serem implementadas

Os stakeholders presentes entregaram o questionário sobre o Plano de ação,
abrindo assim a discussão sobre o mesmo.

Desta discussão, resultou a identificação, pela maioria dos presentes, do
Webnurse com grandes potencialidades de transferibilidade e de grande
utilidade para a região.

A Drª Cristina Gouveia informou que as boas práticas a integrarem o plano de
ação, deveriam ter assegurado o seu financiamento, tendo sugerido que a ISSM
validasse junto do IDR esta situação, de forma a viabilizar a sua transferibilidade.
Concluiu pela inclusão no Plano de ação a GP Webnurse.
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Conclusões
Para concluir esta 3ª reunião, a Drª Cristina Gouveia informou sobre a
realização do Evento Nacional, a ser realizado no mês de março, dependente da
disponibilidade de todos os stakeholders e demais entidades oficiais, sugerindo
o dia 16, e o qual culmina com o términus da 1ª fase do projeto HoCare.

Sugeriu, ainda, que cada um dos stakeholders convidasse duas entidades com
interesse nesta área temática e pediu a colaboração destes como oradores no
referido evento, partilhando a sua experiência e conhecimentos adquiridos com
o projeto HoCare, contribuindo, assim, para o sucesso deste evento.

Será igualmente realizada no mês de março a 4ª reunião dos Stakeholders, em
data ainda por definir.

Agradeceu a presença de todos assim como toda a colaboração no projeto
HoCare.

Foi dada por encerrada a reunião.

8

ANEXOS

9

LISTA DE PRESENÇAS

10

11

12

FOTOGRAFIAS

13

14

15

16

