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PT:
O objetivo geral do projeto VOLTO JÁ é a operacionalização de é um programa de
intercâmbio entre organizações de Economia Social que promova experiências
culturais, turísticas e artísticas. O VOLTO JÁ desenvolve um conjunto de ações com
impacto direto na mobilidade sénior e exclusão social. Os idosos participantes
no VOLTO JÁ experienciarão um contexto recreativo, alguns deles, pela primeira
vez. O VOLTO JÁ tem como objetivos:
(a) Desenvolver um modelo de negócio de turismo social no setor do turismo, para
idosos, com especial foco nos institucionalizados em lares ou centros de dia;
(b) Implementar um modelo de negócio através de uma rede de instituições de
Economia Social que garanta os serviços de intercâmbio na região do Alentejo;
(c) Fomentar o envelhecimento ativo para combater e prevenir a exclusão social, e
impulsionar a inclusão social, na região do Alentejo;
(d) Implementar uma plataforma de TIC para gerir o registo de instituições de
Economia Social, listar ofertas dos serviços de intercâmbio disponíveis, permitir o
acesso a instituições e experiencias disponibilizadas para a área de turismo social,
especificamente desenhadas para as organizações de economia social e respetivos
utentes;
(e) Melhorar a qualidade de vida dos idosos (e.g., melhoria do bem‐estar, satisfação
de vida, felicidade, etc.).
Para cumprimento dos prazos, o projeto é suportado por uma equipa
multidisciplinar (Gestão, Economia, Saúde, Informática, Turismo, Comunicação e
Design/Multimédia) de duas instituições de ensino superior (IPSantarém e IPBeja).
Serão envolvidos estudantes do ensino superior vocacional, licenciatura e mestrado
(das duas instituições) como parte da solução para o desenvolvimento do
projeto de investigação. Os parceiros locais (Instituições de Economia Social) são
stakeholders chave na medida em que são mediadores para acesso ao público‐alvo.
A prova de conceito é realizada nestas instituições que são também a origem do
projeto. A sua avaliação será efetuada sob a supervisão de um perito internacional
convidado.
O VOLTO JÁ gerará valor social através dos benefícios para os profissionais
diretamente relacionados com as atividades do projeto (nomeadamente os
representantes dos parceiros, estudantes com conhecimento diversificado (gestão,
social, educacional, saúde, turismo e TIC) formados para desenvolver, apoiar e
assegurar a continuidade do projeto, e finalmente os cerca de 60 utentes sénior
envolvidos.
Serão criadas redes de continuidade para combater e prevenir a exclusão social e
promover a mobilidade sénior, utilizando o turismo social e as atividades recreativas
comos facilitadores, assim com também providenciar uma prova de conceito com
novos contributos para o processo associado à mobilidade.

Alguns dos outputs previstos para alcançar as etapas e objetivos do projeto são:
desenvolvimento de uma plataforma de TIC, redes de comunidades, prova de
conceito, dois e‐book, três reuniões de trabalho e uma conferência
internacional.
EN:
The general aim of VOLTO JÁ is the operationalization of a Social Senior Exchange
Program between Social Economy Organisations that promote cultural, touristic and
artistic experiences.
VOLTO JÁ develops a set of actions with a direct impact on senior?s mobility and
social exclusion. The elderly taking part in the VOLTO JÁ will experience a
recreational context, some of them, for the first time. VOLTO JÁ aims to:
(a) To develop a social tourism business model in the social economy sector, for the
elderly people, mainly the ones institutionalised in senior citizens' homes or nursing
homes;
(b) To implement a business model through a network of social economy
institutions that guarantees the services exchange in the Alentejo region;
(c) To stimulate the active ageing, to fight and prevent social exclusion, and to
endorse social inclusion of elderly, in the Alentejo region;
(d) To implement an ICT platform to manage the registration of social economy
institutions, which browses the offers of available exchange services, allows the
access to institutions and experiences provided for the senior social tourism area,
specifically designed for social economy organisations and their users;
(e) To improve the quality of life of the elderly people (e.g., an increase of well‐
being, life satisfaction, happiness, etc.).
To accomplish milestones, the project is supported by a multidisciplinary team
(Management, Economics, Health, Informatics, Tourism, Communication and
Design) from two Higher Education Institutions (IPSantarém and IPBeja). Students
from Higher Vocational Technical courses, bachelors and master degrees (from both
institutions) will be involved, as part of solution for the action research project.
Local partners are key stakeholders since they provide our clients. The proof of
concept is made in these institutions which are also in the origin of this project. The
evaluation of the proof of concept will be done under the supervision of an
international invited expert.
VOLTO JÁ will generate social value and benefits for professionals and community
through the researchers and students directly affected by the project (namely the
representatives from the partners, the students with Management, Social,
Educational, Health, Tourism and ICT background, trained to develop, provide
support and who will ensure program continuity) and finally for about 60
clients/seniors involved. A community network will be created to effectively address
and prevent social exclusion and promote senior mobility, using social tourism and
recreational activities as a facilitator. A proof of concept will be done to test the
business model and to acquire new insights into the process associated with the
mobility.
Some of the outputs foreseen to achieve milestones and objectives are the
development of an ICT platform, Wiki, community networks, proof of concept, two
e‐books, three working meetings and one international conference.
Students from Higher Vocational Technical courses, bachelors and master degrees
(from both institutions) will be
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