
 

 

 

Designação do projeto | Findster CareSight 

Código do projeto | 023237 

Objetivo principal | OT1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a 

inovação 

Região de intervenção | Norte 

Entidade beneficiária | Findster Technologies  

Data de aprovação | 15-09-2017 

Data de início | 31-10-2017 

Data de conclusão | 30-10-2019 

Custo total elegível | 404.137,67 EUR 

Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER – 198.264,02 EUR  

 

A Findster visa criar um sistema modular que otimiza a maneira como a monitorização é 

feita em idosos e pessoas com doenças neurodegenerativas, evitando episódios de 

emergência e diminuindo drasticamente os custos relacionados com o seu cuidado. 

Pessoas com doenças crônicas geralmente exibem comportamentos potencialmente 

perigosos. No caso da demência, a perda da memória pode facilmente resultar no 

desaparecimento da pessoa. De facto, 70% das pessoas com demência já se perderam 

3 ou mais vezes e 46% podem acabar por morrer se não forem encontradas em 24 

horas.  

Globalmente, 47 milhões de pessoas sofrem de demência e há 9,9 milhões novos casos 

por ano, sendo uma prioridade Organização Mundial da Saúde para a saúde pública. 

Em 2015, o custo total global com a demência foi estimado em 6818 mil milhões de 

dólares, o que corresponde a 1,09% do PIB mundial.  

Além disso, em 2050 uma pessoa por cada três terá mais de 65 anos. Na Europa, isso 

representará 34% da população total e nos EUA 27%. 

Os custos com demência para o setor de saúde e assistência social são mais elevados do 

que os custos associados aos tratamentos de cancro, ataque cardíaco e doença 

cardíaca, combinados. No entanto, esta doença recebe uma quantidade 

desproporcionalmente baixa de investimento em pesquisa. 

Consciente destas graves questões sociais, a Findster pretende oferecer uma clara 

diferenciação de valor tanto para os prestadores de cuidados de saúde para idosos 

como para os cuidadores de pacientes ou membros da família responsáveis por 

pacientes com demência ou qualquer outra doença neurodegenerativa. 



 

 

  


