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O problema 

Envelhecer e qualidade de vida são temas actuais. A maneira de 
vestir das pessoas idosas, não totalmente autosuficientes e 
residentes em uma estrutura para idosos, influencia a sua 
maneira de viver o presente, o seu bem estar, e a relação com os 
outros. Roupas adequadas para favorecer a sua autonomia, 
pessoal sensibilizado e formado melhoram a sua qualidade de 
vida. A roupa permite assim naõ só perceber os limites e as 
capacidades que restam da pessoa, mas também os  
momentos de atenção 
de si pròprio, de 
respeito por um gesto 
usado sempre e que 
refer a uma vivência  
do passado com com-
petência. Os atuais pro-
dutores de roupas pre-
paradas para os idosos 
procuram valorizar as-
petos práticos e fun-
cionais, não mudando a 
qualidade do produto.  

O projecto 

VIVES pretende oferecer as pessoas que têm limites fisicos a 
possibilidade de vestir-se com roupas que respondão as suas 
exigências, respeitando ao mesmo tempo a sua identidade. O 
projecto prevê a criação de modelos de roupas nouvas intervindo 
na inovação do produto melhorando atravès da introdução de 
novos conceitos de estilo, design, modelagem e uso de 
componentes e materiais especificos. O objectivo é responder as 
exigências do consumidor que usara o produto, seja em   

termos de ergonomia, 
de salubridade, de fun-
cionalidade e estética 
da roupa que se veste. 
Pretende também res-
ponder as exigências 
dos processos e cadeias 
produtivas segundo pa-
radigma emergentes de 
cadeia curta e da pro-
dução personalizada, 
combinando assim su-
stentabilidade social e 
econòmica. 

 acção mèdica com beneficios diretos para os idosos e para os 
seus lares. 

• A nivel comercial, a criação de uma linha de roupa inovadora e 
com concretas possibilidades de vendas para uma ampla 
platea de utilizadores, com consequentes beneficios para os 
parceiros industriais envolvidos. Parceiros que irão ver mais 
reforçado o seu próprio business, não só no tecido industrial 
da Suíça italiana, mas tambèm num mercado de referência 
mais alargado. 

Os resultados 

Os principais resultados 
esperados são: 

• A nivel  socia l ,  o 
melhoramento da 
qualidade de vida 
dos residentes nos 
lares de idosos e a 
promoção de mo-
mentos estruturados 
e estruturantes a 
relação entre resi-
dentes e pessoal de 
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