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PARCEIROS



ENQUADRAMENTO

▪ Projeto no âmbito do Programa 2020 – FEDER – Programa Operacional Regional do 
Centro (Decreto-Lei nº 159/2014 de 27 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 
215/2015 de 6 de outubro, a Portaria nº 57-A/2015 AAC nº 02/SAICT/2016

▪ Projeto MOVIDA: 02/SAICT/2016 – 23878

▪ Período de Execução: 09/2017 – 03/2019

▪ Dotação financeira: 149 505,60 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑠 × 0.85 = 127 079,76 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑠

▪ Figura jurídica de colaboração: Consórcio de acordo com o Termo de Aceitação



ESTRUTURA CONCETUAL
Palavras Chave:

▪ Programa de e-health na Comunidade;

▪ Prescrição de atividade física supervisionada;

▪ Saúde ao longo da vida, envelhecimento ativo;

▪ Prevenção e Vigilância de Doenças;

▪ Tecnologia Móvel, Big Data.

Eixos e dimensões

▪ 2 dimensões no eixo Monitorização : Prevenção e Intervenção

▪ 2 dimensões no eixo Rede Social: Rede social aberta ou restrita

▪ 4 conceitos e 1 App

Polis, Cronos, Domus, Eros  = MOVIDA



ESTRUTURA E PLANO DE TRABALHOS

3 Work Packages e 12 tarefas

▪ Gestão do Projeto;

▪ Desenvolvimento do software;

▪ Prova de conceito;

Website de divulgação

www.movida.ipleiria.pt

http://www.movida.ipleiria.pt/


MOVIDA.CRONOS
Atividade Física e alterações de hábitos como primeira intervenção e como fatores sinergistas 
do tratamento das doenças CV

Fase 2 ApPESO – Aplicação para a Prescrição Exercício Supervisionada Online

Objetivos:

▪ Prescrever atividade física eletronicamente e testar eficácia desta metodologia (adesão e 
efeito nas variáveis alvo);

▪ Acompanhar e supervisionar o desempenho dos utentes;

▪ Interagir com os utentes e alterar a prescrição em função do desempenho;

Público Alvo: Doentes dos cuidados de saúde primários com fatores de risco cardiovascular.

▪ Teste com 2 estudos:

▪ DM2  com risco elevado de pé diabético – IPCastelo Branco;

▪ Síndrome Metabólica - USF Santiago.



MOVIDA.EROS

Após evento isquémico recomendação para prática de exercício supervisionada, 
aconselhamento nutricional e diminuição de peso, integrada num Programa de 
Reabilitação Cardíaca - PRC

Objetivos:

▪ Prescrever atividade física eletronicamente, especialmente dirigida a utentes em PRC;

▪ Desenvolver um módulo para Integração num PRC na fase de ambulatório (III e IV);

▪ Incluir um programa com orientações nutricionais dirigidas;

Público Alvo: Doentes com indicação para integrar um PRC.

▪ Amostra inicial do doentes do serviço de Cardiologia do CHL;

▪ Acompanhamento Nutricional e prescrição, desenvolvida na EssLei - Dietética e 
Nutrição



MOVIDA.POLIS

Políticas públicas para a prática de atividade Física ao ar livre – Polis

A personalização do treino é um fator cada vez mais diferenciador 

Objetivos:

▪ Disponibilizar um programa de treino supervisionado, adaptado ao desempenho 
físico individual e aberto a toda a comunidade;

▪ Desenvolver estações de treino versáteis com interação por QR-code;

▪ Fazer recomendações automáticas após introdução dos níveis de desempenho;

Público Alvo: Todas as pessoas com capacidade para realização de atividade física;

▪ Adaptação do circuito (estações de treino)+ placas identificadoras: CMLeiria



MOVIDA.DOMUS

Elevado número de idosos independentes que vivem sozinhos

As rotinas mantêm um padrão com pouca variabilidade

Objetivos:

▪ Monitorizar alterações do padrão nas rotinas diárias;

▪ Usar técnicas de ML para aprender essas rotinas;

▪ Envio de mensagens de alerta;

▪ Testar novas formas de interação e de envio de respostas.

Público Alvo:

▪ Idosos ativos que vivem isolados e sozinhos;

▪ Utentes autónomos de centros de dia.



CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
Novo cronograma

▪ Setembro 2017 a agosto de 2018 – Desenvolvimento da App e Plataforma de 
Prescrição;

▪ Testes com início em setembro 2018.

Próximas reuniões de trabalho

▪ Reuniões setoriais para a definição dos requisitos a implementar

▪ Prescrição de exercício com base em frequência e tipo;

▪ Variáveis a monitorizar;

▪ Definição das esquipas em cada um dos parceiros;

▪ Agendamento das próximas reuniões de trabalho.



Plataforma para Monitorização da
AtiVIDAde Física

MOVIDA


