
 

GrowMeUp – um robô que apoia pessoas idosas em ambientes  

assistidos 
 

Será possível, com a tecnologia de hoje, construir um robô que consiga interagir com pessoas idosas 

de uma forma mais humana? Será possível que esse robô aprenda a lidar com as necessidades e 

hábitos dessas pessoas, adaptando dinamicamente as suas funcionalidades, aumentando assim a 

qualidade do apoio prestado ao longo do tempo? 

O principal objectivo do projeto “GrowMeUp” é desenvolver e testar um robô inovador (o GrowMu), 

que irá apoiar pessoas na 3ª idade (65+) nas suas atividades diárias. Oito empresas e instituições de 

investigação de cinco países Europeus diferentes, liderados pela Universidade de Coimbra (Portugal), 

irão cooperar no desenvolvimento do sistema GrowMeUp e testá-lo em organizações de apoio a 

pessoas de 3ª idade em dois países diferentes.  

Pretende-se construir um robô de baixo custo, que terá a capacidade de aprender os hábitos e as 

rotinas das pessoas, expandindo e adaptando as suas funcionalidades, compensando dessa forma a 

constante deterioração das capacidades cognitivas inerente a pessoas na 3ª idade. Como 

consequência, o sistema assegurará uma constância de qualidade de vida e serviços fornecidos ao 

longo do tempo . Serão exploradas tecnologias cloud permitindo que diferentes robôs partilhem 

informação entre si, capitalizando de uma base de conhecimento colectiva.  

Uma vantagem do sistema GrowMeUp é a sua capacidade de crescer ao longo do tempo, adaptando-

se as preferências especificas de cada idoso. Mais especificamente, o robô virá equipado com um 

sistema de diálogo inteligente que tornará a sua interação mais apelativa. Através da correlação do 

discurso com as emoções detectadas durante o diálogo, o sistema será capaz de manter diversas 

interações e construir laços emocionais com as pessoas, fazendo uso do que aprendeu durante 

conversas passadas. 

O envolvimento contínuo dos idosos desde o início do projeto irá aumentar a capacidade do robô de 

perceber e combinar diferentes tipos de informação contextual da vida das pessoas, tais como 

diferentes estados emocionais, a sua rotina diária ou as suas preferências. Dessa forma, pretende-se 

estimular e motivar as pessoas a manterem-se ativas e motivadas no uso do sistema. Estima-se que 

no longo prazo, o sistema irá trazer benefícios práticos, psicológicos e sociais que irão ajudar as 

pessoas de idade a manterem-se ativas em suas casas, prolongando dessa forma a sua 

independência e qualidade de vida.  

A avaliação do sistema GrowMeUp será realizada em duas instituições, em Portugal e na Holanda, ao 

longo de um período total de seis meses, contando com o apoio total estimado de 60 pessoas. 

O projeto GrowMeUp é cofinanciado pela Comissão Europeia, no âmbito do programa de 

financiamento Horizonte 2020. Os parceiros do projeto são: 

• Universidade de Coimbra (Portugal) 



• Universidade de Genebra (Suiça) 

• Atrium-Orbis: Organização de Cuidados e Apoio (Holanda) 

• Universidade do Chipre (Chipre) 

• PAL Robotics (Espanha) 

• ProBayes (França) 

• Citard IT Services (Chipre) 

• CARITAS DIOCESANA DE COIMBRA: Organização de Cuidados e Apoio (Portugal) 

Para mais informação, consulte a nossa página web: www.growmeup.eu  

 

 

 

http://www.growmeup.eu/

