
Nome do Projeto:

Digital Eldercare (CC)

Área: 

Seniores / Saúde

Descrição:

MAIS EUROPA: 

7 
PROJECTOS 

PARA 
INOVAR



Todos estamos solidários com as vítimas da pandemia da Covid-19 (SARS-CoV-2) e 
as suas famílias; todos sentimos a incerteza nas nossas vidas, causada pelos riscos 
para a saúde e pelas preocupantes perspectivas económicas.

Todos acompanhamos e todos trabalhamos nas grandes soluções, nos grandes 
programas europeus, para fazer face aos desafios sanitários e aos desafios 
económicos.

Mas, para lá dos programas de impacto geral, é preciso pensar na vida concreta 
dos cidadãos, das famílias, das empresas. São necessárias medidas que, ao nível de 
cada pessoa e da comunidade concreta, possam oferecer soluções.  

Porque o PSD no Parlamento Europeu pensa no dia-a-dia de todos, nas suas 
preocupações concretas, apresentamos sete propostas de iniciativas políticas 
inovadoras, a ser financiadas já pelo Orçamento da UE para 2021.

Propostas inovadoras no plano da agricultura, do apoio aos lares de idosos, da 
restauração, da digitalização do ensino e da formação, do acesso à internet das 
famílias mais carenciadas, da gestão de crises no sector do turismo e do estímulo 
às energias renováveis no sector imobiliário. São projectos e propostas que chegam 
directamente aos cidadãos, que mudam a sua vida concreta, que melhoram a 
qualidade do dia-a-dia de cada um de nós.  

Estes projectos-piloto e acções preparatórias são ferramentas introduzidas no 
orçamento da União Europeia (UE) que visam testar novas iniciativas políticas e 
preparar o terreno para a adopção de medidas futuras. Através destas ferramentas 
ensaiam-se, em pequena escala, novas abordagens, identificam-se boas práticas e 
estabelecem-se orientações que podem ser utilizadas pelas instituições europeias, 
pelos Estados-Membros, empresas ou organizações da sociedade civil.

Um exemplo de enorme sucesso de um projecto-piloto, apresentado pelo PSD, 
é o programa “O teu primeiro emprego EURES”, que foi lançado pela Comissão 
Europeia, em 21 de Maio de 2012. Este programa visa ajudar as empresas a encontrar 
trabalhadores qualificados e os jovens europeus a encontrar emprego, estágios ou 
iniciativas de aprendizagem noutro país da UE, na Noruega ou na Islândia.

Delegação do PSD no Parlamento Europeu

Abril 2020
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Nome do Projeto:

Agricultura / 
Emprego 

Agri
 Match  
Área:

Descrição: 

Este projecto-piloto pretende criar uma plataforma online que permita o 
normal funcionamento da cadeia alimentar. A falta de mão-de-obra rural é um 
problema crescente em muitos Estados-Membros. Esta plataforma facilitará a 
circulação de trabalhadores rurais dentro da União Europeia.

A “Agri-Match”, disponível nas 24 línguas oficiais da União Europeia, terá como 
objectivo agregar todos os interessados em trabalhar temporariamente no 
mundo rural, e promover a ligação dos trabalhadores com as associações, 
cooperativas, empresas, agricultores e produtores rurais que tenham 
necessidade de mão-de-obra.  

Destinatários: 

Associações, Cooperativas, Empresas, Agricultores e Produtores Rurais.

       Queremos proporcionar o encontro 
de todos aqueles que querem 
trabalhar com todos os que precisam 
de trabalhadores, na agricultura e no 
mundo rural.”  

Álvaro Amaro

       Pretende facilitar a circulação 
de mão-de-obra de trabalhadores 
rurais para colmatar as necessidades 
das empresas agrícolas no espaço 
europeu.”  

Cláudia Monteiro de Aguiar



Nome do Projeto:

 Restauração

REST
 withEU
Área:

Descrição: 

Este projecto-piloto destina-se a apoiar o sector da restauração, cafés, pastelarias 
e similares na UE através do desenvolvimento de uma infraestrutura digital, 
que permita:

 a criação de uma plataforma on-line, pública e gratuita, que aproxime o 
setor da restauração dos seus clientes, assim como o acesso a serviços de 
consultoria para os empresários; 

 o desenvolvimento da digitalização das actividades do sector da restauração, 
como restaurantes, cafés, pastelarias e similares, permitindo aumentar a 
produtividade e segurança.  

Destinatários: 

Restaurantes, cafés, pastelarias e outras empresas do sector da restauração.

       A crise no sector resultante do 
surto do COVID-19 exige apoios e 
medidas urgentes.
Este sector vital para a nossa 
economia precisa de aconselhamento 
e de transmitir confiança e segurança 
aos consumidores.”

José Manuel Fernandes



Nome do Projeto:

 População Sénior / 
Saúde

Digital   
Eldercare 

Área:

Descrição: 

Esta acção preparatória visa promover a inclusão digital nas instituições de 
cuidados a idosos. Tem como objectivo diminuir o isolamento e melhorar a 
qualidade de vida dos seus utentes, através de:

 fornecimento de equipamentos digitais e tecnológicos;  

 formação para os trabalhadores e pacientes em novas tecnologias; 

 desenvolvimento de uma rede digital que permita interligar instituições 
de cuidados a idosos na UE e facilitar a partilha de conhecimentos e de 
melhores práticas; 

 criação de um plano financeiro que assegure fundos para as acções de 
formação e equipamentos electrónicos.

Destinatários: 

Lares de Terceira Idade, Casas de Repouso, Centros de Dia e Entidades e 
Associações Públicas e Privadas que directa ou indirectamente trabalhem 
neste segmento.

       A União Europeia tem de promover 
a solidariedade, a inclusão, o encontro 
de gerações. Os mais idosos são uma 
mais valia que temos de acarinhar e 
valorizar.”

José Manuel Fernandes

       Financiamento a instituições para 
a aquisição de dispositivos de análise 
e monitorização da saúde dos utentes 
seniores, e formação para cuidadores 
garantindo um envelhecimento saudá-
vel, de qualidade e com dignidade.”

Cláudia Monteiro de Aguiar 



Nome do Projeto:

Educação / 
Formação

EULearning
 4All 
Área:

Descrição: 

Este projecto tem como objectivo o desenvolvimento de programas e cursos 
online a nível europeu, gratuitos e disponíveis nas 24 línguas oficiais da União 
Europeia, ou a disseminação de projectos similares já existentes, com enfoque 
em duas dimensões:

 formação para estudantes e professores de qualquer nível de ensino para os 
dotar de instrumentos para aulas e exames à distância;  

 formação para grupos mais vulneráveis, como desempregados, 
trabalhadores sazonais, em processo de lay-off ou com redução de horário. 
Os programas e/ou cursos online servirão para desenvolver ou criar novas 
competências.

Destinatários: 

Estudantes, Professores, Instituições de Ensino e Formação, Empresas.

       A Europa enfrenta uma situação 
sem precedentes evidenciando 
fragilidades nos sistemas de ensino, 
nos instrumentos de formação e na 
aprendizagem ao longo da vida. Esta 
plataforma é um instrumento de 
formação e aprendizagem à distância 
para todos.” 

Cláudia Monteiro de Aguiar



Nome do Projeto:

 Educação / 
Inovação Social

Digital
 Inno4ALL 
Área:

Descrição: 

Este projecto-piloto dedicado à inovação social digital pretende:

 apoiar financeiramente as famílias, através da criação de um programa da 
União Europeia que, de forma faseada, disponibilize um dispositivo electrónico 
e acesso à internet a todos os estudantes e jovens mais carenciados; 

 criar nos jovens uma cultura empreendedora através do desenvolvimento 
de técnicas digitais de aprendizagem, de aquisição de competências e da 
criação de espaços de co-work físicos e virtuais de incentivo à partilha de 
experiências.

Destinatários: 

Estudantes e Jovens provenientes de famílias carenciadas, Municípios, 
Associações e Cooperativas de índole cultural e educacional, Associações 
Empresariais e ONG’s.

       Ninguém pode ficar para trás: 
equipamentos e internet para todos os 
alunos.” 

José Manuel Fernandes

       A crise do covid-19 demonstrou a im-
portância de promovermos a inclusão 
digital. Faz a diferença no trabalho, na 
educação e nas relações sociais.” 

Maria da Graça Carvalho 

       A inclusão digital reforça a inclusão 
social. Queremos democratizar o 
acesso a equipamentos e à internet.” 

Cláudia Monteiro de Aguiar



Nome do Projeto:

Cidades 
Sustentáveis

Arquitectura / 
Ambiente

Área:

Descrição: 

Este projecto-piloto, inspirado pelas ideias do arquitecto britânico Norman 
Foster, introduz uma plataforma colaborativa, reunindo os principais actores 
do sector imobiliário europeu para baixar o impacto ambiental do sector e 
delinear estratégias que permitam: 

 massificar a generalização das energias renováveis, uma concepção dos 
espaços interiores e exteriores que potencie o enquadramento natural, o 
uso de materiais sustentáveis e a valorização da economia circular;

 cumprir o Acordo de Paris e reduzir as emissões a zero até 2050.

Destinatários: 

Arquitectos, Engenheiros, Urbanistas, Profissionais nas áreas da construção e 
imobiliário, Associações de moradores, Autarquias.

       A construção e utilização dos 
edifícios representa 39% das emissões 
de CO2. Reduzir esta pegada ambiental 
é decisivo para alcançarmos as nossas 
metas climáticas.” 

Maria da Graça Carvalho



Nome do Projeto:

Travel
 &Tourism
 EUcrisistool  

Turismo
Área:

Descrição: 

Este projecto-piloto pretende criar um mecanismo europeu para gestão de 
crises no sector de Turismo e Viagens, que envolva os Ministros da tutela dos 
27, as Empresas e as Instituições Europeias, para preparar respostas imediatas 
e ferramentas para uma célere recuperação do sector Turismo e Viagens, em 
períodos de crise. Esta iniciativa contempla: 

 coordenação de planos de repatriamento, de alteração temporária de 
legislação, de apoio financeiro directo para os mais afectados;

 instrumentos para aconselhar as empresas na gestão de crises, estratégias 
de comunicação, análise de dados que permita calcular a dimensão de 
danos ou comparar casos e que sirvam de suporte à decisão.

.

Destinatários: 

Estados-Membros, Regiões de Turismo, Empresas do Turismo e Viagens.

       A coordenação europeia para 
o Turismo e Viagens é fulcral, este 
mecanismo cria soluções e planos de 
gestão de crise com financiamento 
próprio para ajudar empresas e 
pessoas.” 

Cláudia Monteiro de Aguiar
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