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MUITO OBRIGADO pela oportunidade de nos ler! 

Somos um grupo unido pela enorme motivação de poder contribuir para que a vida 
de todas as pessoas com ELA, seus cuidadores e famílias, seja devidamente apoiada, 
tornando-se mais tranquila e feliz.

Somos um grupo diversificado, dos vários cantos do nosso país, que junta aos sorrisos 
que traz      : o conhecimento das vivências dos doentes, cuidadores e famílias; 
a experiência das respostas terapêuticas; e as valências sólidas de gestão, marketing, 
financeira, informática/tecnológica, de que a APELA tanto precisa!

Somos um grupo que traz "mais mãos" para ajudar a APELA, acrescentando 
à experiência que temos de "dentro", a visão e a contribuição de "fora", 
para que a APELA possa crescer e modernizar-se, para atingir o nível 
que as pessoas com ELA e seus cuidadores merecem.

Somos um grupo que realmente acredita numa APELA para Todos. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Neste documento, apresentamos e detalhamos a proposta da nossa Lista aos Órgãos Sociais da 
APELA. Começando por apresentar o contexto actual da situação da Associação, introduzimos a nossa 
motivação, que assenta, essencialmente, em trazer para a APELA novas e sólidas competências, 
reforçando-lhe a capacidade de gestão, com vista à sustentabilidade financeira e à premente transformação 
digital, neste nosso Mundo Novo. Acreditamos que serão estas duas valências essenciais para que a 
APELA possa transformar-se numa APELA Para Todos!

O nosso plano estratégico a 4 anos tem como principais objectivos o crescimento (sustentado) da 
APELA e a sua modernização. Para os atingir, dividimos em 4 áreas táticas de intervenção o nosso plano 
de acção, detalhando as iniciativas a perseguir: 

1) Serviços para Utentes e Cuidadores
2) Angariação de Fundos e Protocolos
3) Divulgação da Missão da APELA
4) Organização Interna

Certos de que o ano de 2021 será chave para lançar as sementes de um futuro de acentuado e saudável 
crescimento, destacamos as principais iniciativas, apresentando o orçamento que, no que depender de nós, 
terá uma execução tanto ambiciosa como responsável.

Por fim, apresentamos cada membro desta lista, para que nos fique a conhecer. :-)
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PROPOSTA



CONTEXTO - A ELA e a APELA
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A ELA
A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurológica degenerativa, progressiva e rara, sendo a forma mais frequente de 
Doença do Neurónio Motor (DNM). 

Na ELA, os neurónios motores (cabos eléctricos) que conduzem a informação do cérebro aos músculos do nosso corpo, passando 
pela medula espinhal, morrem precocemente. Como resultado, esses músculos, que são os que nos fazem mexer (músculos estriados 
esqueléticos), ficam mais fracos.

A APELA
A APELA é uma Organização não governamental sem fins lucrativos com estatuto de IPSS, atribuído em 2009 e inscrita no livro da 
saúde. Foi fundada em 1997 por iniciativa do Professor Doutor Mamede de Carvalho e com o apoio da Professora Doutora Sales Luís.

Os objectivos principais da APELA são:
Promover a divulgação da natureza da doença junto da sociedade civil, doentes, famílias, médicos e todo o pessoal técnico ligado à 
área da saúde.  Apoiar as pessoas diagnosticadas com Esclerose Lateral Amiotrófica, os seus familiares e/ou cuidadores no sentido de 
os esclarecer, orientar e ajudar na resolução e gestão dos seus variados problemas.



CONTEXTO - Jornada do Doente e intervenção da APELA
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Primeiros 
Sintomas Diagnóstico Perda de 

faculdades
Agravamento 
de Sintomas

Consultas e 
Exames

Choque e 
Adaptação

Visibilidade da ELA e APELA  
junto dos serviços de saúde 
●Potenciar a celeridade do diagnóstico
●Permitir encaminhamento imediato 
para a APELA

Acolhimento de Doentes e 
Cuidadores/Famílias
●Informação sobre a doença e 
formação de cuidadores

●Apoio psicológico
●Orientação prática e ajuda aos 
doentes (ex. direitos do Doente)

Serviços aos Utentes e 
Banco de Produtos de Apoio
●Consultas psicologia, fisioterapia, 
terapia da fala, nutrição..

●Suplementos de nutrição
●Comunicação aumentativa
●Banco de Produtos de Apoio 
●Informação sobre avanços científicos

Limitada capacidade de 
resposta no SNS
●Consultas de acompanhamento 

(várias especialidades e técnicas 
associadas)

●Equipamentos de apoio à
 mobilidade, comunicação, 
conforto..

Diagnóstico difícil e demorado
●Pode levar +12 meses até diagnóstico!!
●Ainda há pouco conhecimento da 
doença junto de alguns profissionais de 
saúde 

●Doentes enviados para as grandes 
centros hospitalares (Lisboa, Porto) para 
diagnóstico definitivo

Cuidados Continuados e 
Paliativos*
●Poucas  unidades de cuidados 
continuados têm formação/planos 
adequados para proporcionar aos 
doentes com ELA o suporte 
específico aos sintomas e 
deterioração da qualidade de vida

*Na verdade, devem começar desde o momento zero, na lógica de proporcionar uma melhor vivência em toda a jornada da doença. 



CONTEXTO - Status actual da APELA
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Pontos Fortes
● Cobertura das principais áreas terapêuticas e banco 

de produtos de apoio essenciais à jornada do paciente
● Formações e eventos recorrentes, com rápida adaptação 

ao modelo digital
● Entidade de referência para a ELA em Portugal 
● Contactos alargados ao nível da comunidade médica & 

académica (especialmente nos polos principais) e científica

Oportunidades
● Apesar dos diversos parceiros que têm ajudado, ainda há 

muitas “portas por bater” para financiamentos e ajudas
● Aumentar a Rede de Associados e Voluntários
● Mudança de paradigma acelerada pela pandemia 

da Covid19 >> Nova Era Digital
● Reforçar ligações e parcerias, nacionais e internacionais

Pontos Fracos
● Situação financeira (estrutura de custos fixos, além de 

insuficiente,  não totalmente suportada por receitas recorrentes e 
garantidas)

● Cobertura geográfica limitada (a APELA não consegue 
chegar a todos, estando os doentes do Porto e de Lisboa 
significativamente mais apoiados)

● Distanciamento dos Associados (apoios, pouca envolvência)
● Insuficiente união, integração e completude da equipa da 

APELA a nível nacional

Ameaças
● Falta de conhecimento geral da doença
● Concorrência por atenção (pública e privada) de 

outras instituições mais “abrangentes”
● Dificuldade na atração de financiamento devido 

à crise instalada pela pandemia da Covid19

+ -



CONTEXTO - Distribuição Geográfica Doentes

… salta à vista que, provavelmente:
1) apenas menos de 30% dos doentes em Portugal chegam à APELA
2) seguramente, os doentes que não residam no Porto ou em Lisboa 
                                                     estarão muito desamparados

Há poucos dados fidedignos sobre o real número (800?) e distribuição geográfica dos doentes com ELA em 
Portugal. Mas, se cruzarmos a distribuição geográfica dos doentes Associados da APELA com a densidade 
populacional em Portugal… 
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Dados de Densidade Populacional de acordo com Pordata 2019
Dados Doentes da APELA - valores estimados

É URGENTE uma
APELA Para Todos!



       APELA Para Todos

PROPOSTA

A nossa proposta assenta no princípio de continuar o trabalho de crescimento e visibilidade da APELA 
perseguido pela actual Direcção, SEMPRE centrado na jornada do doente e seus cuidadores/famílias, 
mas reforçando substancialmente as suas valências de GESTÃO, com a aposta em 2 pilares 
fundamentais e prementes - a sustentabilidade financeira e a transformação digital - com o intuito de 
garantir uma APELA Para Todos.

Continuação do trabalho iniciado Sustentabilidade 
financeira

Transformação 
digital+ +
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PROPOSTA - Pilares

Continuação do trabalho iniciado Sustentabilidade
financeira

Transformação 
digital+ +

APELA 
Para Todos

Crítico e urgente:
●Aumento das fontes de 
financiamento da associação 
(receitas recorrentes e 
pontuais)

●Gestão mais eficaz de 
recursos

Enorme oportunidade:
●Saber aplicar as ferramentas e 
formas de organização que o 
Novo Mundo Digital nos traz, 
para maior abrangência na oferta 
de serviços, divulgação, gestão 
interna da Associação,..

Garantir viabilidade, visibilidade e capacidade de resposta da 
APELA para que possa continuar a ser,  e cada vez mais
●O porto de abrigo de TODOS os doentes, seus cuidadores e famílias, a 
nível nacional, independentemente dos seus recursos, características ou 
localização geográfica

●Uma força de defesa dos seus direitos, bem como de apoio e contribuição 
para uma melhor informação e conhecimento científico da ELA 12

●Serviços e produtos já disponibilizados, maturando 
a coexistência dos modelos presencial e à distância

●Contacto regular junto de equipas hospitalares e 
comunitárias 

●Formações (associados, profissionais de saúde,..)
●Actuação junto do corpo político e sociedade em 
geral
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VISÃO E MISSÃO

Visão
● Uma jornada tranquila e acompanhada       para TODAS as pessoas com ELA e seus cuidadores 

em Portugal

Missão
● Proporcionar a TODAS as pessoas com ELA em Portugal, e seus cuidadores/famílias, seja 

qual for a sua idade, fase da doença, zona do país ou condição económica, o  acesso imediato 
e permanente aos cuidados, serviços, equipamentos e conhecimentos de que necessita, 
através de uma APELA sustentável e que seja: visível, acessível e com a capacidade de 
resposta necessária

Visível Acessível Resposta

●Bens e Serviços disponibilizados
●Rede de profissionais (adequada em número 
e competências)

●Ligação próxima à Investigação para garantir 
informação médica e científica actualizada

●Defesa dos Direitos dos Doentes e 
Cuidadores

●Presença física alargada a várias 
zonas do país (directa ou através de 
parceiros)

●Maior abrangência através de 
Serviços prestados remotamente

●Disseminação alargada nas unidades 
médicas relevantes, para que haja 
re-direcionamento imediato para a 
APELA após 1º contacto com a doença

●Aposta ao nível Académico para garantir a 
formação de todos os presentes e futuros 
prestadores de cuidados 14



A APELA precisa de continuar a crescer, no sentido de:
●Ter capacidade de resposta para todos os utentes e conseguir 
servir mais e melhor (tanto em oferta de serviços como na capacidade 
de disponibilizar os mesmos)

●Conseguir aumentar as suas fontes de 
receita, de forma mais planeada 
(garantida/recorrente), através de um maior 
envolvimento da comunidade em geral e 
entidades apoiantes da causa

●Expandir a sua rede de intervenção (mais 
cobertura geográfica e mais “mãos”), através de 
Banco de Voluntários, Embaixadores Regionais
 e outros parceiros locais

                A APELA precisa de modernizar-se, através 
                 de novos modelos e ferramentas de gestão: 
● Na forma como veicula os seus serviços,

      podendo aumentar a sua abrangência e 

Numa perspectiva de longo-prazo, e sempre centrada no Doente e seus Cuidadores, a nossa proposta 
assenta em 2 objectivos estratégicos principais, que guiarão o nosso caminho:

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Doentes 
(e Cuidadores)

CRESCIMENTO (SUSTENTÁVEL)

MODERNIZAÇÃO

                 capacidade de resposta (ex. alguns serviços à distância,       
métodos de marcação de consultas, etc..)

●Na forma como se divulga e capta financiamento 
(ex. registo de associados e pagamentos, campanhas virais, novos 
canais de captação de associados e donativos, etc..)

●Na forma como funciona internamente (ex. automatização de 
processos, ferramentas de gestão e controlo,..)
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Para atingirmos os nossos objectivos estratégicos, dividimos em 4 áreas táticas de intervenção a nossa 
proposta de actuação:

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Iniciativas para contribuir para uma melhor vivência, 
actual e futura, dos doentes com ELA e seus Cuidadores e 
famílias:
● Consultas e Outros Serviços
● Banco de Produtos de Apoio
● Formações
● Informação e ajuda 
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Iniciativas para divulgar a existência e missão da APELA 
junto dos seus diversos targets:
● Doente e cuidadores/família
● Profissionais de Saúde
● Academia 
● Corporativa 
● Sociedade em geral (incluindo meios de comunicação)
● Político (defesa direitos Doentes e Cuidadores)

        Divulgação da Missão da APELA  

Iniciativas para angariar mais receitas para a APELA, 
garantindo uma boa base recorrente, junto das possíveis 
fontes:
● Fundos de Apoio
● Associados e Utentes
● Donativos 
● Eventos e Iniciativas

        Angariação de fundos e Protocolos

Iniciativas para optimizar a gestão interna da APELA, 
garantindo os necessários níveis de organização e controlo:
● Políticas e procedimentos internos
● Organização das equipas e ferramentas de colaboração
● Banco de Voluntários
● Alargamento da presença nacional 
● Optimização de recursos (gestão financeira de longo prazo)

       Organização interna

2        Serviços para Utentes e Cuidadores1

43



Área de Intervenção Plano de Acção (Iniciativas)

Serviços para Utentes 
e Associados

Iniciativas para contribuir para 
uma melhor vivência, actual e 
futura, dos doentes com ELA, 
seus Cuidadores e famílias

Consultas e Outros Serviços
● Manter os Serviços e bens já disponibilizados (maturando a coexistência dos modelos presencial e à distância)

● Dar continuidade à iniciativa da Delegação do Porto, no âmbito da Hidroterapia e analisar possíveis 
parcerias semelhantes noutras zonas do país

● Disponibilização mais alargada de consultas online (ex. psicologia, nutrição e terapia da fala,..)

● Estabelecer uma Rede de Saúde e Bem Estar, através de protocolos, descontos, isenções, voluntários.. 
(ex. apoio domiciliário, visitas hospitais, produtos apoio, cuidados paliativos, psicologia, consultas multidisciplinares,...)

● Promover estágios curriculares na APELA (ex. nutrição, fisioterapia, enfermagem, psicologia, ass. sociais)

● Fortalecer a rede de colaboração com as equipas de saúde de Cuidados Continuados e Paliativos locais
● Criar núcleos de desenvolvimento de apoio à Comunicação Aumentativa, através de parcerias com 

unidades hospitalares locais
● Criação de Banco de Contactos de Cuidadores formais
● Avaliar reajuste de Protocolos relativos aos produtos de Nutrição para distribuição nacional

Banco de Produtos de Apoio (ajudas técnicas)
● Actualização da base de dados do Banco de Produtos de Apoio à mobilidade, comunicação e actividade 

de vida diária, incluindo a sua etiquetagem de todos os equipamentos
● Organização, recorrente, dos “armazéns” de Produtos de Apoio (ex. Nesta área, poderá também haver 

colaboradores voluntários a ajudar, etc..) 

● Melhoramento do processo de “ciclo de vida” dos Produtos de Apoio (desde a entrada e gestão dos mesmos, à 
sua reparação/preparação, atribuição, devolução e período de vida)

● Estabelecer parcerias para a reparação de Bens doados (ex. Empresas ou voluntários)

PLANO DE ACÇÃO
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Área de Intervenção Plano de Acção (Iniciativas)

Serviços para Utentes 
e Associados

Iniciativas para contribuir para 
uma melhor vivência, actual e 
futura, dos doentes com ELA,  
seus Cuidadores e famílias

Formações
● Utentes e Cuidadores: além das formações já existentes, criar nova formação sobre o apoio à distância 

- utilização das ferramentas digitais (pode também ser veiculada pelos Embaixadores Regionais, que consigam ajudar os 
doentes com mais dificuldade a aceder a estes canais, bem como ajudar na forma de salvaguardar os seus direitos e privacidade 
na utilização destes canais)

● Profissionais de saúde: reforçar parcerias com Universidades ou Entidades Públicas, para a formação 
sobre a ELA e a APELA,  com vista ao alargamento geográfico das mesmas

● Voluntários: criar Plano de formação de Voluntários, incluindo uma componente sobre a ELA e a 
APELA, bem como a formação sobre a sua área de intervenção específica (ex. Voluntário para ajudar na gestão 
do Banco de Produtos de Apoio (ajudas técnicas) da APELA - como proceder, etc..)

● APELA como entidade formadora: preparar a APELA para se constituir enquanto entidade formadora 
credenciada na área das patologias neuromusculares / doenças raras, podendo inclusivamente passar a 
daí extrair novas fontes de receita

Outros
● Manutenção do serviço de Acolhimento (no primeiro momento de contacto com a Associação), bem como dos 

serviços de informação e ajuda prática (sobre avanços científicos, bem como direitos do doente, preenchimento de 
documentos, contactos, etc..)

● Visão 360º do Doente com ELA: optimização da base de dados da levantamento geral das necessidades 
e condições dos utentes nos vários estadios da doença (incl. dados demográficos, estadio da doença, tipo de 
acompanhamento, interesses de lazer, necessidades por suprir,...)

● Parcerias com empresas para fornecimento, sem custos ou custos muito baixos, de certos serviços 
particularmente relevantes para pessoas com ELA (ex. Viatura adaptada para transporte de pessoas com ELA - 
marcas automóveis/Ubers/táxis/, serviço de entrega de compras de supermercado  online, etc..)

PLANO DE ACÇÃO
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Área de Intervenção Plano de Acção (Iniciativas)

Angariação de fundos e 
Protocolos

Iniciativas para angariar mais 
receitas para a APELA, 
garantindo uma boa base 
recorrente, junto das possíveis 
fontes

Fundos de Apoio
● Listagem e calendarização de potenciais candidaturas
● Candidatura a todos os projectos relevantes, bem como manutenção ou recandidatura dos protocolos 

existentes (ex. FEDRA)

● Registo junto das diversas entidades para notificação sobre candidaturas abertas (ex. avaliar a GeoFundos)

● Criar processo interno de candidaturas (garantir recorrência e aproveitamento da informação)

Associados e Utentes
● Disponibilizar o registo directo no website da APELA, incluindo pagamento por débito directo e opção por 

vários montantes e periodicidades
● Criação e garantia de recorrência de campanhas direcionadas à captação de novos Associados (ex. “A 

APELA precisa de ajuda”, “Traz os teus Amigos também”, etc..), com base no Plano de Comunicação anual
● Criar diferentes categorias de Associados em função do tipo de apoio e envolvimento (tendo a atenção de 

não criar associados de 1ª ou de 2ª categoria.. Agrupar por temáticas, por ex. Famílias APELA - criando prémio/reconhecimento 
anual para famílias com mais associados; Amigos APELA - mesma coisa para grupos de amigos, podem ser em homenagem a 
algum doente; por ex, Associado + T’shirt APELA - acima de determinado montante a pessoa recebe tb t’shirt “Eu ajudo a APELA”, 
por ex…)

● Estabelecer parcerias para criar pacotes de descontos e outros benefícios, para que os Associados da 
APELA possam usufruir de condições especiais (ex. Hotéis, farmácias, ginásios,...)

● Avaliar as tabelas de preço praticadas a utentes, em particular para a cedência de produtos de apoio, 
de forma a garantir que os mesmos estão adequados às condições sócio-económicas dos utentes

● Incentivo a Associados para campanha de angariação de donativos nas suas empresas empregadoras

PLANO DE ACÇÃO
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Área de Intervenção Plano de Acção (Iniciativas)

Angariação de fundos e 
Protocolos

Iniciativas para angariar mais 
receitas para a APELA, 
garantindo uma boa base 
recorrente, junto das possíveis 
fontes

Donativos
● Corporativos

○ Criação e garantia de recorrência de campanhas direcionadas à captação de donativos junto das 
empresas (ex. Grande Campanha de sensibilização, Campanha de Natal, Patrocínio de Alas da APELA etc,...), com base 
no Plano de Comunicação anual

○ Descrever no website da APELA todas as formas de colaborar, bem como as vantagens para as 
empresas ao colaborar

○ Parcerias com empresas que apoiem indirectamente, através da disponibilização de serviços ou bens 
que a APELA possa revender para captar donativos (Ex. Merchandising APELA para venda de Natal, outros 
produtos relevantes,...)

○ Avaliar a possibilidade de ter elemento dedicado à relação com empresas e captação de investimento 
com base em remuneração variável (% dos donativos conseguidos), se/quando a evolução da receita trouxer 
essa estabilidade e possibilidade

○ Criar novas formas de envolvimento com as empresas vs retorno directo para as mesmas (ex. APELA 
organizar participação de testemunho em eventos de Team building, como exemplos de superação, ou como forma de mostrar 
a aplicação na vida real dos produtos, no caso das empresas produzem/distribuem os equipamentos de apoio, etc..)

PLANO DE ACÇÃO
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO >> elemento crítico para a Angariação de fundos e Protocolos: 
Em particular para as acções junto das empresas (corporativos) e sociedade em geral, o primeiro passo em 2021 será o de desenvolver uma linha de 
comunicação forte, suportada num Plano Integrado de Comunicação Anual, com campanhas e elementos adaptados aos diversos canais de comunicação. 
Estes materiais serão um suporte essencial para garantir o nível de sensibilização e consequente captação de donativos.
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Área de Intervenção Plano de Acção (Iniciativas)

Angariação de fundos e 
Protocolos

Iniciativas para angariar mais 
receitas para a APELA, 
garantindo uma boa base 
recorrente, junto das possíveis 
fontes

Donativos
● Particulares e Sociedade em Geral

○ Criação e garantia de recorrência de campanhas direcionadas à captação de donativos (ex. Grande 
Campanha de sensibilização, IRS, Multas e processos judiciais, % compras no “check-out” lojas online,...), com base no 
Plano de Comunicação anual

○ Disponibilizar opções directas e intuitivas de donativo pontual no website da APELA
○ Parcerias com Bancos para que a APELA seja uma das opções na área de Donativos do “banco 

online” (ex. mostramos mais à frente nesta apresentação)

○ Parcerias com lojas online para que a APELA seja uma das opções na área de doar um % da compra 
ou fazer donativo (ex. El Corte Inglés, Glovo, mais à frente nesta apresentação)

○ Negociar presença da APELA noutros canais de comunicação (ex. Mealheiro ANA aeroportos, pub nos ecrans do 
multibanco, etc..)

○ Criação de campanha de crowdfunding (plataforma digital para captação de donativos individuais)

PLANO DE ACÇÃO
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO >> elemento crítico para a Angariação de fundos e Protocolos: 
Em particular para as acções junto das empresas (corporativos) e sociedade em geral, o primeiro passo em 2021 será o de desenvolver uma linha de 
comunicação forte, suportada num Plano Integrado de Comunicação Anual, com campanhas e elementos adaptados aos diversos canais de comunicação. 
Estes materiais serão um suporte essencial para garantir o nível de sensibilização e consequente captação de donativos.
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PLANO DE ACÇÃO
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Área de Intervenção Plano de Acção (Iniciativas)

Angariação de fundos e 
Protocolos

Iniciativas para angariar mais 
receitas para a APELA, 
garantindo uma boa base 
recorrente, junto das possíveis 
fontes

Eventos e Iniciativas
● Dinamização de eventos, recorrentes e pontuais, da própria APELA ou em parceria, com vista à 

captação de donativos ou % das receitas dos mesmos (ex. Concerto de Natal/Fim de Ano, Jantar /Almoços solidários 
- com ementas especialmente concebidas para pessoas com disfagia, Venda de Natal, Leilão solidário, etc..) *Em função do 
estado da evolução da pandemia da Covid19

● Criação de cabaz de Natal composto por produtos doados, inclusivamente de pessoas com ELA 
(ex. A Ginginha de Óbidos do nosso Fernando Azevedo!), para sortear através de rifas de compra física e digital

● Dinamização de iniciativas, em parceria com a comunidade artística, com visto à sensibilização e 
captação de donativos (ex. Exposições de fotografia, pintura, concertos, teatros, cinema/tv - tentar estabelecer parceria para 
inclusão de doente com ELA em filme ou novela, tertúlia literária -  vários escritores comentam livro; ou reunir dois profissionais de 
saúde na reflexão/discussão de um livro que aborde temas como a morte, a vida, a saudade, a perda, a doença, etc, Desafiar 
escritor/cronista a escrever crónica sobre ELA...)

● Dinamização de iniciativas, em parceria com a comunidade desportiva, com visto à sensibilização e 
captação de donativos % das receitas dos mesmos (ex. Um Golo pela ELA, Corrida pela ELA,..)

● Criação de Cheque-Presente APELA (tanto para Natal como Aniversários, Listas de Casamentos, etc.. - a pessoa investe 
o que pretendia para o presente, mas em vez de comprar uma “coisa”, oferece o seu donativo à APELA, ou uma inscrição para 
Associado, por ex. O presenteado recebe o cheque APELA com o agradecimento pelo seu gesto e, se possível, uma peça de 
merchandising “Eu ajudo a APELA”..)

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO >> elemento crítico para a Angariação de fundos e Protocolos: 
Em particular para as acções junto das empresas (corporativos) e sociedade em geral, o primeiro passo em 2021 será o de desenvolver uma linha de 
comunicação forte, suportada num Plano Integrado de Comunicação Anual, com campanhas e elementos adaptados aos diversos canais de comunicação. 
Estes materiais serão um suporte essencial para garantir o nível de sensibilização e consequente captação de donativos.
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Área de Intervenção Plano de Acção (Iniciativas)

Divulgação da Missão 
da APELA

Iniciativas para divulgar a 
existência e missão da 
APELA junto dos seus 
diversos targets

Doente e cuidadores/família
● Newsletter periódica (com notícias e informações sobre a ELA e as actividades da APELA)

● “Manual de Acolhimento” (versões papel e digital) para facultar aos Associados Doentes e Cuidadores (com 
todas as informações e dicas úteis para uma melhor convivência com a doença, incluindo o Guia dos Direitos já existente) 

● Dar continuidade ao projeto 'Empresta-nos a tua voz' (cujo objetivo é criar um banco de mensagens com vozes de 
humoristas ou outras figuras públicas que sejam do interesse da pessoa com ELA para quem o banco de mensagens se destina) 

● Iniciar projeto de banco de vozes de doentes, que permitirá aos doentes, bem como todo o círculo de 
familiares e amigos, continuar a ouvir a sua voz inalterada, mesmo depois de a terem perdido

● Encontros, passeios e/ou outras iniciativas periódicas (de acordo com os interesses de lazer dos doentes - bem 
como, evolução da pandemia da Covid19)

Profissionais de Saúde
● Criar a relação e ter os pontos de contacto com as estruturas que apoiam os doentes
● Envolver rede de hospitais distritais e ACES - Agrupamento de Centros de Saúde (na divulgação de 

campanha de comunicação sobre ELA, que seria divulgada, por ex,  no mês em que se assinala o Dia Mundial da ELA)

● Colaboração em projectos científicos

Academia (ensino - cursos relacionados)
● Workshops para estudantes de engenharia biomédica, fisioterapia, psicologia, terapia da fala, nutrição e 

serviço social, despertando-os para a problemática que circunda a doença e futura Bolsa de Voluntários
● Protocolos com Estabelecimentos de Ensino Superior, com vista à obtenção de Estágios Curriculares 

nas áreas terapêuticas mais relevantes (à semelhança do Protocolo já existente com a Escola Superior de Saúde em 
Alcoitão e Politécnico de Leiria)
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Área de Intervenção Plano de Acção (Iniciativas)

Divulgação da Missão 
da APELA

Iniciativas para divulgar a 
existência e missão da 
APELA junto dos seus 
diversos targets

Corporativa (envolvimento para donativos ou parcerias)
● Criação e garantia de recorrência de campanhas direcionadas à captação de donativos junto das 

empresas (ex. Grande Campanha de sensibilização, Campanha de Natal, Patrocínio de Alas da APELA, consignação IRS - 
promoção junto dos funcionários,...), com base no Plano de Comunicação anual

● Promover parcerias com empresas, no âmbito do voluntariado. (Os colaboradores destas fazerem voluntariado na 
APELA, nas mais diversas áreas, como por ex. um grupo ir pintar as instalações da APELA, ajudar a preparar um evento, recolher 
donativos, OU, num âmbito de capacitação específica, a concretização de outros projectos que visem minimizar a exaustão e 
sobrecarga dos cuidadores informais, em particular àqueles que não têm acesso ao projecto piloto “MAVI - Modelo de Apoio à Vida 
Independente”..)

● Parceria com empresas para impressão de mensagens de sensibilização nos packagings (ex. Delta - 
pacotes de açúcar, garrafas de águas, sumos, etc..)

● Parceria com empresa da área culinária (ex. Vaqueiro, Sovena, Gallo, etc..), para Workshop na área da disfagia, 
com Chefs Cozinheiros, através do qual seja possível não só dar a conhecer receitas adaptadas a 
pessoas com ELA (em textura, consistência e valor nutricional), mas também envolver a sociedade no 
conhecimento em torno de um tipo de alimentação, cujo sabor é exatamente igual ao de uma refeição 
normal, mudando apenas a preparação e o valor calórico

● Parceria com empresas de grande distribuição para contribuírem para a divulgação da APELA nas suas 
estruturas comerciais (ex. Sonae - NOTE, Continente)

● Parcerias com ginásios para que parte do valor da inscrição de um novo associado ou da jóia, reverta 
para a APELA (ex. no mês de Junho, por exemplo, ou por ocasião do Natal)

● Parceria com empresas da área farmacêutica, nutricional e produtos de apoio, relacionadas - directa ou 
indirectamente - com as necessidades dos doentes com ELA (com vista a captação recorrente de donativos)
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Área de Intervenção Plano de Acção (Iniciativas)

Divulgação da Missão 
da APELA

Iniciativas para divulgar a 
existência e missão da 
APELA junto dos seus 
diversos targets

Sociedade em geral (incluindo meios de comunicação)
● Plano de Comunicação Integrado anual: para criação e garantia de recorrência de campanhas 

direcionadas à consciencialização e mobilização da sociedade na acção à não exclusão de pessoas 
com ELA, bem como angariação de donativos, acompanhando sempre que possível o calendário de 
datas temáticas (ex. Consignação IRS - Fevereiro/Março, Dia Mundial da Voz - Abril, Dia Mundial da ELA - Junho, Dia Europeu 
do Cuidador Informal - Outubro, Natal (Novembro/Dezembro) 

● Campanhas de Relações Públicas no âmbito do referido Plano de Comunicação integrado
● Criação de programa de Embaixadores Mediáticos e Influenciadores , que se disponibilizem a dar a cara 

por esta causa (ex. por áreas temáticas, como por ex a Catarina é Embaixadora vitalícia das Nações Unidas para a Boa 
Vontade)

● Dinamização de conteúdos nos canais APELA: website e redes sociais (Linkedin, Facebook, Youtube e criação 
de página Instagram)

● Disponibilização de Media Kit para divulgação da APELA no site da APELA

Político
● Atuação junto dos partidos para votação favorável ao projeto de lei Nº 512/XIV/2.ª (que visa a atribuição 

automática dos AMIM - Atestado Médico de Incapacidade Multiusos a doentes diagnosticados com patologias incapacitantes)

● Apoio da "Petição intitulada "Via Verde para Pacientes de ELA" (com a atuação junto dos partidos para criação de 
projeto de lei que priorize a ELA no âmbito do SAPA - Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio, salvaguardando que o tempo 
de espera pela atribuição de uma cadeira de rodas ou de uma tecnologia de apoio à comunicação, por exemplo, é mais célere)

● Atuação junto do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para alargamento das áreas 
regionais contempladas nos projetos piloto criados ao abrigo do Estatuto do Cuidador Informal (tornando a 
atribuição das medidas de apoio destes projetos extensíveis a mais cuidadores) 

● Defesa geral dos direitos dos Doentes e Cuidadores
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Área de Intervenção Plano de Acção (Iniciativas)

Organização Interna

Iniciativas para optimizar a 
gestão interna da APELA, 
garantindo os necessários 
níveis de organização e 
controlo

Políticas e procedimentos Internos
● Criação de “caderno” completo de Políticas e Procedimentos Internos com vista a uma melhor 

organização e controlo das várias áreas de actuação da Associação (desde recursos humanos, área financeira, 
coordenação de serviços e produtos de apoio, gestão de parcerias, espaços APELA, relação com associados, bases de dados,..)

● Automatização de processos sempre que possível, com recurso a sistemas de alarmística e controlo 

Organização das equipas e ferramentas de colaboração
● Fazer avaliação cuidada do modelo de reporte funcional e reajustar, se necessário
● Redefinição do modelo de “governance”, nomeadamente ao nível da comunicação entre equipas, 

reuniões, etc..
● Avaliar e instituir/ajustar ferramentas de partilha de documentação, com vista a uma maior eficiência de 

comunicação e coordenação entre as várias equipas
● Implementar modelos de desenvolvimento, avaliação, formação e inquéritos de satisfação de recursos 

humanos, com vista ao incremento da motivação e união entre as várias equipas
● Desenvolver nova plataforma de gestão de Base de Dados de utentes e associados

Banco de Voluntários
● Criar um Banco de Voluntários organizado por competências, nível de disponibilidade e interesse, de 

forma a garantir “mais mãos” para ajudar a APELA, seja de forma recorrente, seja pontual 
(ex. acompanhamento e contacto à distância com doentes -  levantamento de necessidades/dificuldades que os doentes no 
acesso a tecnologias de apoio à comunicação, comunicação dessas dificuldades à terapeuta da fala que acompanha o doente; 
ajudar a manter organizado o stock de banco de produtos de apoio, reparar equipamentos doados, ajudar com a gestão dos 
produtos nutricionais, ajudar a receber os utentes, ajudar a captar associados, participar nas campanhas e/ou outras iniciativas, 
abrir rede de contactos nas empresas, serviços informáticos, serviços de design, organização pontual de espaços, etc..)
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Área de Intervenção Plano de Acção (Iniciativas)

Organização Interna

Iniciativas para optimizar a 
gestão interna da APELA, 
garantindo os necessários 
níveis de organização e 
controlo

Alargamento da presença nacional
● Parcerias locais com entidades noutras localizações, em particular para os serviços que não são 

viáveis prestar remotamente 
● Criar uma rede de Embaixadores Regionais voluntários, que possam servir duplamente de apoio local 

ao doente e suas famílias, bem como no desenvolvimento de contactos e parcerias locais para ajudar a 
APELA

● Garantir instalações dignas e adequadas em todas as localizações da APELA (idealmente em polo hospitalar)

Optimização de recursos (gestão financeira de longo prazo)
● Definição de métricas de performance claras (ex. Evolução de associados, mecenas, subsídios, tanto 

em quantidade como quantias médias €, cobertura de serviços prestados por utentes servidos, etc..)
● Desenvolvimento de ferramentas de visualização e partilha de métricas
● Instituição de relatórios de satisfação e qualidade periódicos
● Reorganização de calendário de reporte financeiro, com vista a garantir os fechos atempados de contas 

mensalmente
● Negociar com fornecedores de serviços, consumíveis e outros a possibilidade de não cobrarem ou 

aplicarem descontos à APELA, com vista à redução de gastos gerais com fornecedores
● Perseguir uma gestão financeira atenta e responsável, baseada em controlo e análise de métricas, 

por forma a garantir uma saudável e sustentável situação financeira da Associação
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PLANO DE ACÇÃO - Prioridades 2021

A boa capacidade de gestão para executar de forma eficiente este plano de longo prazo será chave 
para o sucesso da APELA! Por melhores que sejam as ideias e intenções, quantas vezes se perdem por 
inexperiente gestão? Assim, para 2021, prioritizaremos as iniciativas mais relevantes, da seguinte forma:

Garantir os recursos necessários 
para a gestão da estrutura actual

A

Iniciativas para angariar mais receitas para a APELA, 
em particular:
● Candidatura aos fundos de apoio (subsídios) e Protocolos com 

Empresas
● Novo modelo de inscrição (imediato) e pagamento (opção débito em 

conta) para Associados
● Campanhas publicitárias (Plano Integrado de Comunicação): 

“A APELA precisa de ajuda”, IRS, “Traga os amigos também”, Natal, 
Grande Campanha de sensibilização “E se ELA vier a mim?”, etc...
 + Novos canais e dinâmicas de comunicação

Apostar no crescimento ao nível dos 
serviços prestados e expansão geográfica

B

● Programa de Embaixadores Regionais APELA
● Nova plataforma de Gestão de Associados e Utentes

Iniciativas para permitir alargar o leque de serviços prestados 
e abrangência geográfica da APELA, como por exemplo:
● Estabelecer parcerias locais para prestação de alguns serviços 

(ex. fisioterapia) noutras localizações (fora de Lisboa e Porto)

● Garantir instalações dignas e adequadas em todas as localizações

● Criar um Banco de Voluntários
● Novos procedimentos internos e controlo de gestão

29
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Candidatura aos fundos de apoio (subsídios) 
e Protocolos com Empresas

Garantir a candidatura a todos os projectos de 
fundos de apoio que possam ser relevantes 
(priorizando aqueles que garantam o suporte 
da estrutura de custos fixos) e 
desenvolvimento de Protocolos com Empresas

●Fundos de Apoio
○ Listagem exaustiva de todos os projectos
○ Selecção e priorização em função dos objectivos
○ Candidaturas atempadas e recorrentes
○ Boa gestão das candidaturas/projectos
○ Garantir visibilidade imediata sobre os concursos 

●Protocolos com Empresas
○ Listagem empresas e rede de contactos
○ Protocolos parceria equipamentos, contas (ex. Rendas, 

Meo), financiamento de campanhas,etc..
○ Protocolos donativos (recorrentes, pontuais, Natal, etc..)

Novo modelo de inscrição (imediato) 
e pagamento (opção débito em conta) 

para Associados

Tornar fácil, imediato e duradouro o processo 
para tornar-se Associado da APELA

●Integração da funcionalidade de pagamento no 
website da APELA

●Opção de pagamento por débito directo
●Outras opções de montantes

*Exemplos ilustrativos

A
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Campanhas Publicitárias + Novos canais e dinâmicas de comunicação

Desenvolver um Plano de Comunicação Integrado Anual, apoiado em campanhas temáticas fortes, 
organizadas por objectivos e timings.

Imediatas /  recorrentes Fev/Mar Jun (21 - Dia Mundial da ELA)

●Consignação IRS

Nov/Dez

●Campanha de Natal

● A APELA precisa de ajuda
● Traz os Amigos também
● Ofertas/Descontos para 

Associados (parcerias a estabelecer 
- ex, hotéis, restaurantes, etc..)

● Multas e Processos judiciais 
(% reverter para APELA)

● Outras (Presentes convertidos, etc…)

● E se ELA vier até mim?
Criação de grande campanha, com 
impacto, a promover nos diversos canais, 
com o intuito de sensibilizar, de forma 
forte, envolvente e digna,  a sociedade em 
geral. Mostrar o que é a doença e lembrar 
que um dia pode bater à nossa porta ou 
perto de nós.

Campanha a desenvolver em parceria 
com agência(s)/patrocínio.
Ex. LINK: shorturl.at/vxC56

Novos canais e dinâmicas de 
comunicação
Estabelecimento de parcerias para exploração mais 
alargada de  canais para veicular as 
campanhas/mensagens, tais como:

● Campanhas virais nas redes sociais - 
incluindo Instagram (”influencers”), Multibanco, 
redes transportes, Rádio, TV, marcas, etc..

A

Grande 
Campanha

Abr (16 - Dia Mundial da Voz) Out (6 - Dia Europeu do Cuidador)

http://shorturl.at/vxC56
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Integração com e-commerces 
 lojas online com meio de 

pagamentos já estabelecidos
Divulgação 

directamente no 
multibanco com 
código simples 

ex. 777777

Donativos 
Homebanking

(“banco online”) 
dos Bancos
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Programa de Embaixadores Regionais APELA

Criar uma rede de Embaixadores Regionais 
voluntários, que possam servir duplamente de 
apoio local ao doente e suas famílias, bem 
como no desenvolvimento de contactos e 
parcerias locais para ajudar a APELA

●Exemplos de possível intervenção
○ Ponto de contacto com doentes e 

cuidadores da sua região, para partilha
de conforto, através de conhecimento e 
experiência local a nível dos processos,
e ajudar a encaminhar (localmente ou
para a APELA), etc..

○ Ponte de contacto local com a APELA para
 ajudar a identificar necessidades específicas de 
cada região, bem como potenciais contactos 
ou parceiros locais, etc..

Estabelecer parcerias locais para prestação
 de alguns serviços noutras localizações

Conseguir uma abrangência nacional através 
da criação de parcerias com entidades noutras 
localizações, em particular para os serviços que 
não são tão viáveis prestar remotamente 
(consulta virtual) 

● Tipos de serviço: consultas de fisioterapia, 
distribuição de suplementos nutricionais, 
formação em equipamentos de Comunicação 
Aumentativa..

● Potenciais parceiros
○ Hospitais
○ Clínicas
○ Centros de reabilitação e fisioterapia
○ Ginásios
○ Etc..

B
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Criar um Banco de Voluntários

Criar um Banco de Voluntários organizado por 
competências, nível de disponibilidade e 
interesse, de forma a garantir “mais mãos” para 
ajudar a APELA, seja de forma recorrente, seja 
pontual

●Exemplos de possível intervenção
○ Recorrente: ajudar a manter organizado o stock de 

banco de produtos de apoio, reparar equipamentos 
doados (ex. cadeiras de rodas), ajudar com a gestão dos 
produtos nutricionais, ajudar a receber os utentes 
(ou outros serviços  que visem minimizar a exaustão e sobrecarga 
dos cuidadores informais)..

○ Pontual: ajudar a captar associados, participar nas 
campanhas e/ou outras iniciativas que façamos, abrir 
rede de contactos nas empresas, fazer pequenas obras 
na APELA (ex. pintar), serviços informáticos, serviços de 
design, organização pontual de espaços,..

B
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Garantir instalações dignas e adequadas 
em todas as localizações

Garantir que as instalações da APELA têm as 
necessárias condições de espaço, conforto, 
segurança, equipamentos e acessibilidade 
para receber e servir todos os doentes com ELA 

● Novas localizações: avaliar possibilidade de abertura de 
novas localizações (directas ou em parceria) em função 
da localização geográfica dos doentes 

● Porto e Lisboa: manutenção cuidada dos espaços, 
dotando-os das necessárias condições tecnológicas 
para as consultas e formações à distância

● Lisboa: retomar o projecto de relocalização das 
instalações, preferencialmente em polo hospitalar, 
reorganização de armazém de produtos de apoio

B
APELA no Porto 
(Centro Hospitalar Conde Ferreira)

APELA em Lisboa
(Olaias - Bairro Municipal da Gebalis)
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A boa capacidade de gestão para executar de forma eficiente este plano assenta também no 
pressuposto de uma possibilidade clara de quantificar e seguir o sucesso ao longo do nosso percurso. 
Como sabemos se estamos a ir bem, se não formos capazes de medir os nossos resultados e 
compará-los com os objectivos traçados? Assim, definimos conceptualmente* os principais Indicadores 
de Performance e, com base nestes, os fundamentos do nosso Orçamento.

Indicadores de Performance
Receitas:
● Associados e Utentes de serviços (#)
● Donativos de particulares e empresas (€)
● Protocolos de fundos/subsídios (€)
● Consignação IRS (€)

Despesas:
● Profissionais nos quadros (#/€)
● Prestadores de serviços (#/€)
● Custos fixos - excluíndo RH (€)

Cobertura/suporte aos utentes:
● Utentes apoiados (#)
● Mensalidades e co-pagamentos (€)
● Serviços a custo zero (€)

*Tanto em termos financeiros como de números  de associados e utentes, a informação de que dispomos não nos permite  a certeza suficiente para apresentação quantificada de objectivos de  evolução para os indicadores de performance. 

Crescimento consistente 
das fontes de receitas

Crescimento sustentável 
da estrutura de custos

Melhor serviço e uma
APELA TODOS!
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Pressupostos
● Não temos ainda as contas finais de 2020, apenas sabemos que:

○ Estamos a sair de um ano de Covid19 (que ainda não acabou), para um futuro imediato de contracção pós-Covid19
○ Muitos dos proveitos de 2021 virão de investimentos/esforço de 2020, com um real grau de imprevisibilidade
○ Pelas circunstâncias de um ano especial, é expectável que o orçamento estimado para 2020 possa ficar aquém

● Acreditamos MUITO no nosso projecto a 4 anos, mas sabemos que os maiores frutos não se colherão no imediato
○ 2021 será o ano de plantarmos muito bem todas as sementes (onde o Plano de Comunicação tem papel central)

● Por princípio, optamos por ser conservadores nas estimativas de crescimento, tanto de proveitos como de estrutura de custos
○ Apresentamo-nos, assim, consistentes com o crescimento dos últimos anos, mas acreditando para 2021 no break-even (receitas cobrirem gastos)

A nossa prioridade 
imediata é garantir a 
sustentabilidade, 
para poder catapultar o 
futuro crescimento da 
Associação!



LISTA



LISTA - Direcção

Mariana Jordão (Presidente)
Gestora, +20 anos experiência, especialização Gestão 
de Operações, Marketing e Vendas, área Tecnológica e 
Digital, Lic. Marketing, MBA. Sobrinha de Nuno e Vera 
Jordão (doentes já falecidos). Mãe da Francisca e da 
Luísa, apaixonada por fitness e alimentação saudável, 
determinada e divertida.

Dra. Eduarda Afonso (1º Suplente)
Médica Consultora de Medicina Física e de Reabilitação, 
Coord. da Área da Neuro-Reabilitação no CHU do Algarve, 
Especialista em Ciências da Dor. Membro da Direção do 
Colégio da Especialidade de Med. Física e de Reabilitação 
da OM. Membro da Direção, AG e C. Fiscal da Soc. Port. 
de Medicina Física e de Reabilitação, em períodos distintos, 
desde 2010. Mãe da Dalila, do Gabriel e da Maria.

Elisa C. B. de Sousa (2º Suplente)
Empresária e Cuidadora Informal. Formada em Segurança e 
Higiene do Trabalho (SHT), ex Bombeira Voluntária. 
Esposa de Emídio Sousa, portador de ELA e administradora 
da página de facebook DOCE contra ELA. 34 anos, natural 
de Ponta Delgada. Determinada em conquistar direitos da 
pessoa com deficiência, tanto pela sensibilização como por 
equipamentos e estruturas de acesso público.

Dra. Ana Bernardo (3º Suplente)
Médica Especialista de Medicina Geral e Familiar - 20 
anos, Mestre em Cuidados Paliativos desde 2005

Experiência em Cuidados Continuados e Paliativos há 
cerca 20 anos. Diretora Clínica do Hospital Nossa Senhora 
da Arrábida - Azeitão desde 2013, 
Coordenadora da EIHSCP do Hospital de S. Bernardo.

Joana Luiz (Tesoureira)
Gestora, sólida experiência na área Financeira, Controlo de 
Gestão e Operações, área Tecnológica/Digital, Lic. 
Economia, Master in Finance, responsável pela gestão de 
fundos europeus. Mãe da Leonor e da Madalena, viciada em 
números e produtividade. Adora correr e viajar em família. 
Organizada, focada e enérgica.
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Sofia Costa (Vice-Presidente)
Lic. em Enfermagem e Psicologia Social e das 
Organizações. Trabalhou  primeiro como Enfermeira, 
depois na Gestão de Redes Médicas e Hospitalares, e 
agora como  técnica de fraude em saúde numa 
Seguradora. Filha de Julio Costa (doente já falecido). Mãe 
do Ruben, adora o mar,  viajar e ler, é alegre. 



LISTA - Assembleia Geral

Cristiano Santos (Presidente)
Licenciatura em Gestão de Empresas, com a função 
de Materials Planner na Hovione FarmaCiencia. Filho 
de um doente com ELA. Pai de duas filhas e avô de 
dois netos. Como voluntário, Presidente do Conselho 
Fiscal e da Assembleia Geral da APELA.

Cristina Ferreira (1º Secretário)
Higienista oral na Direção Geral de Saúde. Licenciada, 
experiência em trabalho de equipa, gestão e 
coordenação de projectos, colaboração em estudos de 
investigação, organização e recolha de informação. 53 
anos, 3 irmãs e 1 irmão. Mãe de 2 filhos. Cuidadora, a 
tempo parcial, de irmã de 67 anos com ELA.

Sofia Santos (2º Secretário)
Enfermeira há 11 anos, 3 em âmbito hospitalar e restantes 
em geriatria, com funções em diferentes estruturas 
residenciais para pessoas idosas. Familiar de pessoa com  
ELA. É membro do actual Conselho Fiscal da APELA, da 
qual em imenso orgulho! Mãe da Maria e do Manel. 
Divertida, preocupada com os outros e comprometida com a 
sua profissão e família. Adora passear ao ar livre e de uma 
forma geral seguir um estilo de vida saudável.



LISTA - Conselho Fiscal
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Ana Cristina Casaca (Presidente)
Licenciada em Organização e Gestão de empresas. Foi 
Auditora na Deloitte e Contabilidade numa empresa de 
Logística. Casada, sem filhos. Irmã e Voluntária na Santa 
Casa da Misericórdia de Loures. Atualmente, Doméstica e 
confinada. Adora viagens e conviver com amigos. Bem 
disposta e gosta de ajudar. Filha de pai doente com ELA.

Armando Borges (1º Vogal)
Profissional na banca comercial há 25 anos, Lic. e com 
Pós-Graduações em Sist. de Decisão, Vendas e Transf. 
Digital. Trabalha desde os 16 anos. Ligado à APELA por 8 
anos de ajuda e apoio inexcedível, enquanto a sua mãe 
sofreu de ELA, até final de 2018. Esta é a hora de retribuir 
o carinho e ajuda que recebeu, dando continuidade ao 
apoio dado aos doentes e Cuidadores/familia.

Pedro Paquito (2º Vogal)
Profissional da área das Tecnologias de Informação e 
Comunicações, com mais de 30 anos de experiência, 
tendo trabalhado em diversos sectores sempre ligados à 
hotelaria, tendo na última década sido responsável pelo 
departamento de informática de diferentes grupos 
hoteleiros. Residente na zona do Algarve, foi diagnosticado 
com ELA em Julho de 2019.

Fernando Azevedo (1º Suplente)
Homem dos 7 ofícios: construtor civil, jogador de futebol, 
árbitro, treinador. Fernando foi diagnosticado com ELA há 
12 anos, na altura tinha 44 anos. Domina com mestria a sua 
cadeira de rodas e o computador por controlo do olhar, 
sendo um porta-voz das dificuldade das pessoas com ELA 
e seus cuidadores, mas também da sua alegria de viver!

Ângela Dourado (2º Suplente)
Gestora, mais de 30 anos de experiência na área de “Trade 
Finance” na banca. Licenciada em Gestão. Mãe dos 
Gêmeos de 19 anos, Marta e Francisco. Adora cozinhar 
e o mar. Disponível, divertida e bem disposta. “Todos nós 
precisamos de alguèm que precise de nós”!

Alípio Bernardo (3º Suplente)
Formado em Eng. Eletrotécnica, tem desempenhado 
funções de responsável de manutenção industrial e direção 
de instalações especiais em empresas de construção.
50 anos, residente em Coimbra e casado com a 
Dra. Cristina Resende, doente com ELA. Tem 2 filhas, 
de 19 e 9 anos de idade.



LISTA - Conselho Científico da APELA*

Professor Doutor 
Mamede de Carvalho
Neurologista no Centro Hospitalar Lisboa Norte 
(CHLN-HSM).

Group Leader no Instituto de Medicina Molecular (IMM)
Professor de Fisiologia na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa (FMUL)

Diretor do Instituto de Fisiologia da FMUL.

Professora Doutora 
Anabela Pinto
Licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, em 1976.

Doutorou-se em  Medicina Física e de Reabilitação pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em 
2005.

Professora Doutora 
Ana Rita Londral
Doutorada em Ciências Biomédicas (Neurociências) pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, mestre 
em Engenharia da Saúde pela UCP e licenciada em 
Engenharia Electrotécnica e de Computadores pelo Instituto 
Superior Técnico. É diretora do Laboratório Colaborativo 
Value for Health CoLAB.

*O Conselho Científico da APELA é comum a todas as listas, pois mantém-se, seja qual for a lista vencedora.



MUITO OBRIGADO!  :-)


