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Gulbenkian desafia profissionais a 
encontrarem ideias novas para ajudar 
idosos 
 
Uma iniciativa promovida pela Fundação Calouste Gulbenkian vai juntar profissionais e 
investigadores das áreas da tecnologia, design ou gestão para trabalharem durante dois 
dias na procura de novas soluções que facilitem a vida dos idosos. A maratona de 
desenvolvimento de tecnologias com impacto na vida dos mais velhos, chamada de 'Hack 
for Good', vai decorrer a 23 e 24 de abril, em Lisboa e espera candidaturas de modo a 
reunir 150 participantes, distribuídos por equipas, que terão o apoio de especialistas de 
saúde ou cuidadores para chegarem a projetos focados no envelhecimento. "Foram 
definidas oito áreas, oito desafios - comunicação e relações sociais, estimulação cognitiva, 
transferências de conhecimentos, saúde e bem-estar, nutrição, finanças pessoais, 
cuidadores e mobilidade" para apresentar aos participantes, explicou hoje à agência Lusa 
a diretora do programa Gulbenkian de Desenvolvimento Humano, onde se integra a 
iniciativa. "Vamos tentar encontrar novas soluções, novas pistas ou novas abordagens 
para resolução de problemas sentidos pelas pessoas", resumiu Luísa Valle, acrescentando 
que podem participar profissionais de várias origens, mas o grupo que habitualmente 
mostra mais entusiasmo são os estudantes universitários, finalistas de várias áreas, da 
informática, eletrónica ou robótica à comunicação, e 'start-ups' (pequenas empresas da 
área da tecnologia) em início de atividade. Um dos responsáveis pela organização da 
iniciativa Luís Jerónimo referiu à Lusa que está definida uma rede de parceiros, que 
podem ser mentores e especialistas, quer na parte tecnológica, quer na parte do 
envelhecimento. No final do evento, as duas melhores ideias serão premiadas, com 5.000 
euros para o primeiro lugar e 2.000 euros para o segundo, e as três melhores têm acesso 
a serviços de consultadoria ou de acesso gratuito a algumas plataformas tecnológicas, 
testadas na maratona. O objetivo é que as ideias nascidas nesta iniciativa "venham a ser 
concretizadas e implementadas num futuro que se quer o mais próximo possível e a 
Fundação [Calouste Gulbenkian] estará apostada em torná-las realidade porque isso, além 
do evento, será o verdadeiro impacto e sucesso desta iniciativa", realçou Luís Jerónimo. A 
escolha do tema envelhecimento justifica-se pelo peso cada vez maior de idosos na 
sociedade, nomeadamente o planeamento das cidades, que não estão preparadas para 
respoder aos seus problemas, da mobilidade ao apoio nas tarefas diárias. Entre as 
entidades listadas estão a Universidade Católica, com a Escola da Saúde, Instituto do 
Envelhecimento, que integra o Instituto de Ciências Sociais, que vão acompanhando o 
desenvolvimento das soluções, e pessoas mais velhas, com a tarefa de dar um contributo 
na ótica do utilizador. As parcerias da área tecnológica "asseguram as condições para os 
concorrentes trabalharem, como a IBM, Microsft e HP, Samsung e NOS, mas também a 
AAL, uma congregação de organizações que trabalham as tecnologias para o 
envelhecimento sedeada em Bruxelas, e o Instituto Fraunhofer. 
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