
Projeto nº 
POCI-01-0247-FEDER-018011

Apoio no âmbito do sistema de incentivos 
POCI - Programa Operacional Competitividade e Internacionalização

Designação do projeto
ActiveRest: Resguardo de colchão têxtil ativo e inteligente para a prevenção de úlceras de 
pressão

 
 Orçamento Global: 654.967€
 Orçamento IPCA:  112.031,38 €

Síntese do projeto
Este projeto pretende desenvolver novas soluções de têxteis técnicos para minimizar e, se 
possível, evitar o aparecimento de úlceras de pressão em acamados de longa duração. Estas 
soluções poderão ter enorme impacto na qualidade de vida quer da população sénior, quer dos 
que necessitam de cuidados de saúde com internamento.

 

Outubro 2016 – Março 2019

Parceiros:
Têxteis Penedo, S.A.
Comfort Keepers - Conforto em Casa, Lda
CITEVE - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal
CENTI - Centro Nanotecnologia Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes

Projeto nº 
POCI-02-0550-FEDER-035440

Apoio no âmbito do sistema de incentivos 
SAMA 2020

Designação do projeto
e-IPCA: O IPCA na Era Digital
 
 Custo total elegível 583.003,25
 Apoio financeiro da UE 495.552,76
 Apoio financeiro público nacional 87.450,49

Síntese do projeto
No âmbito do Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da 
Administração Pública (01/SAMA2020/2017) do COMPETE2020, o 
IPCA iniciou a execução da operação “e-IPCA: O IPCA” na Era Digital” 
na tipologia “digitalização e/ou disponibilização de serviços públicos 
de forma integrada e totalmente desmaterializada.

A referida operação permite concretizar prioridades estratégicas 
do modelo de gestão e de governação, mediante a conceção, 
desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão digital 
baseado nas TIC, assente na desmaterialização de processos, na 
criação de um balcão virtual de atendimento, que permita uma 
maior proximidade dos Serviços do IPCA aos seus estudantes 
(atuais e potenciais estudantes), e de plataformas e serviços online 
para os estudantes (nomeadamente formulários, requerimentos, 
processos de candidatura, etc.), de forma a tornar os processos mais 
eficientes e dinamizar a capacidade de resposta dos Serviços. que 
facilitam os processos internos e aumentam a capacidade de 
resposta dos serviços.

A sua execução garantirá melhorias de desempenho do serviço, a 
eliminação de custos de contexto, a ligação em rede com outras 
instituições de ensino superior, com organismos da administração 
central e local e outras entidades.

Onde?
Portugal, Barcelos
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