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Caras e Caros Associados
Neste documento irão encontrar o nome das pessoas que decidiram aliar-se para formar uma lista para concorrerem a liderar os destinos da APELA 
durante os próximos 4 anos. Aquilo que este documento não conta, são as histórias individuais de cada um. As suas ligações com a ELA. Umas mais 
diretas, outras menos. Motivos esses que nos levaram a escolher pôr o nosso tempo e a nossa rede de recursos, com o sacrifício pessoal e familiar 
que tal missão requer, à disposição dos doentes, dos seus cuidadores e da investigação médica.

Nós, como todos aqueles que nos precederam, temos consciência do enorme desafio que é gerir uma organização de tão grande complexidade de 
forma a continuar a dar o apoio aos que, direta e indiretamente, sofrem com a ELA. Temos também consciência de que este desafio é acrescido dada 
a gravíssima condição financeira, como se pode verificar no resultado dos últimos 3 anos e que tudo indica se irá verificar de novo em 2020.

Para lutar pela Associação e termos “Confiança no Futuro”, juntamos um grupo de indivíduos que fazem um coletivo talentoso, com larga experiência 
tanto na vida empresarial como na associativa. Incluída nesta lista estão 3 atuais colaboradores da APELA, que mais que ninguém conhecem a 
realidade de todos os dias e que serão a nossa força no campo. Temos também a força de dois dos maiores e importantes mecenas que já 
contribuíram para lutar contra a ELA, e que já nos garantiram €200 000 caso sejamos eleitos.

Procuramos uma representação equitativa entre Lisboa e Porto, para darmos coesão e equilíbrio à lista e assim podermos enquanto órgãos sociais 
estar mais presentes. Temos um conjunto de valências que se complementam para dar o seu contributo: médicos, advogados, fisioterapeutas, 
engenheiros, professores, gestores, contabilistas, entre outros. Abraçando o contributo multidisciplinar que tanto beneficiará a nossa comunidade, 
nas suas diferentes necessidades e desafios.

Temos um programa cheio de ideias, umas mais fáceis outras menos, umas imediatas outras a longo prazo, umas mais facilmente 
exequíveis que outras, mas que como todas não passarão de ideias se não forem executadas. Acreditamos ter a equipa certa para
sair do papel, para crescer, para evoluir e estarmos mais presentes.

Sustentabilidade, Melhoria dos Serviços e Aumento do Reconhecimento são os 3 pilares do nosso programa. Todos interligados e 
interdependentes. Não podemos continuar a ser uma associação que ano após ano consome mais recursos do que consegue 
captar. Estas são as ideias base e esta é a nossa vontade. Esperamos ser merecedores do vosso voto.

Pedro Ramos
“Confiança no Futuro”, Lista Candidata
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Organização não governamental sem fins 
lucrativos com estatuto de IPSS, atribuído em 
2009 e inscrita no livro da saúde.

É uma Associação vocacionada para o apoio a 
Pessoas diagnosticadas com Esclerose Lateral 
Amiotrófica (ELA), seus Familiares e Cuidadores.

Foi fundada em 1997 por iniciativa do Professor 
Doutor Mamede de Carvalho e com o apoio da 
Professora Doutora Sales Luís.
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A APELA

MISSÃO

• Ajudamos e acompanhamos a pessoa com ELA, sua família, seus cuidadores e suas estruturas de apoio, com 
um conjunto de serviços, que contribuem para garantir a melhoria continuada da sua qualidade de vida.

• Promovemos a divulgação e consciencialização da sociedade portuguesa para a ELA, no sentido de 
potenciar o conhecimento e a notoriedade da doença, mobilizando a sociedade na luta contra a ELA e 
informando os profissionais de saúde, entidades oficiais e academia para o impacto provocado por este 
diagnóstico.

• Colaboramos com Estruturas de Ensino Superior no sentido de criar valências formativas sobre a ELA e seus 
impactos nas pessoas assim diagnosticadas

• Colaboramos através de apoios específicos, com projetos de investigação científica que venham trazer um 
maior conhecimento sobre possíveis tratamentos e, em última análise, alcançar a cura.

De acordo com os estatutos da APELA disponiveis em www.apela.pt



A APELA reconhece-se enquanto Associação que:

• Luta pelos direitos da pessoa com ELA e dos seus cuidadores e/ou familiares;

• Defende a vontade do doente;

• Garante a sua capacidade de comunicar em qualquer contexto;

• Respeita as decisões e opiniões dos seus associados;

• Coopera com unidades de saúde e seus técnicos no sentido de informar e assegurar que os doentes 
institucionalizados ou na sua residência, recebem os cuidados adequados à sua condição;

• Orienta de forma autónoma e independente a sua conduta, esforçando-se por criar critérios justos e 
igualitários de acesso a cuidados a todos os doentes;

• Promove o trabalho de Equipa, baseada na colaboração de todos para um fim comum

A APELA

Valores

De acordo com os estatutos da APELA disponiveis em www.apela.pt



• A APELA é a única instituição que oferece em Portugal serviços especializados para doentes com ELA pelo 
que tem um papel fundamental na sociedade portuguesa e em particular junto dos doentes e seus 
cuidadores

• Ao longo dos últimos anos evoluiu bastante, prestando hoje vários serviços aos seus mais de 1.000 
associados

• Contudo, este crescimento foi feito à custa de um desgaste financeiro grande que põe em risco a 
sustentabilidade da APELA 

• Este é um momento crítico para a APELA na medida em que o rumo dos próximos tempos ditará em 
primeiro lugar a sua continuidade e, em segundo lugar, o seu crescimento

• É fundamental traçar um plano que assegure uma gestão profissional, capaz de assegurar a divulgação e 
a sustentabilidade da APELA, permitindo assim continuar a melhorar o apoio constante ao doente e a 
todos aqueles que lidam de perto com a doença

PROPOSTA APELA 2021-2024

Nossa perspetiva sobre o contexto de partida 



Melhorar continuamente 
o apoio prestado aos 
nossos doentes, 
cuidadores e profissionais de saúde

Dar a conhecer a 
Associação e buscar a 

sensibilização 
para a ELA

Introduzir critérios e mecanismos 
de gestão que permitam 
assegurar a continuidade 
da APELA no futuro
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Nossos Pilares Estratégicos



Plano de ação

Ações urgentes para assegurar 
a sustentabilidade da APELA ou 

de fácil exequibilidade 

Pela nossa vontade e compromisso para que a APELA se torne uma Associação maior e melhor no apoio prestado a todos os que lidam de perto 
com a ELA, acreditamos ser fundamental ter um plano de ação devidamente dimensionado e faseado no tempo, realista relativamente à 

urgência e exequibilidade das ações e estruturante para a longevidade da Associação, alicerçado na missão e valores da APELA.

Ações que promovam o 
crescimento da APELA e o 

maior reconhecimento da ELA

Ações inovadoras de maior 
escala que elevam a APELA a 

um novo patamar

CURTO PRAZO
(0-6 meses)

MÉDIO PRAZO
(6-18 meses)

LONGO PRAZO
(18-48 meses)

PROPOSTA APELA 2021-2024
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CURTO PRAZO

• Fazer levantamento dos doentes em Portugal
identificando a sua caracterização demográfica e 
lacunas de forma a identificar oportunidades de 
expansão geográfica e de atuação

• Procurar autorização para diálogo e presença de 
profissionais da APELA em consultas de ELA, 
promovendo a confiança e parceria estratégica entre 
hospitais e a clínica da APELA e facilitando apoio aos 
doentes, nomeadamente em processos complexos

• Dar formações recorrentes a cuidadores e maior 
cobertura de formação a profissionais e auxiliares 
de saúde

• Rever modelo de pagamento de quotas, 
introduzindo maior facilidade e flexibilidade, 
nomeadamente para aqueles com menores 
possibilidades

• Criar lista de referência de cuidadores 
formais/enfermeiros com formação adequada  
na prestação dos cuidados necessários à pessoa 
com ELA e que cubram todas as zonas do país 

• Criar grupos de apoio, tertúlias e eventos 
regulares de reforço do sentido de comunidade 
entre doentes e seus cuidadores e familiares

• Reforçar material técnico disponível na APELA 
para Terapia da Fala e Fisioterapia

• Criar guia de esclarecimento de primeiras 
dúvidas após diagnóstico (“Fui diagnosticado/a 
com ELA, e agora?”)

MELHORIA DO 
APOIO PRESTADO

PROPOSTA APELA 2021-2024
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• Dialogar com entidades públicas com vista ao aumento dos 
direitos dos doentes (e.g. via verde, atestado multiusos de 
incapacidade, produtos de apoio e respetivas prescrições, apoio 
a reclamações e alargamento do estatuto de cuidador informal)

• Desenvolver protocolos com Associações/Hospitais/ 
Serviços de Saúde existentes a nível local e regional de forma a 
sensibilizar para doença e divulgar a APELA junto de doentes e 
profissionais

• Reforçar serviços de fisioterapia, terapia da fala, psicologia, 
assistência social e nutrição, na medida do apoio necessário

• Reforçar oferta com serviços (diretos ou via parceria) de 
transporte de doentes, saúde oral

• Melhorar gestão de produtos de apoio, não só assegurando 
sua manutenção e renovação como procurando parcerias que 
facilitem sua entrega, armazenamento e recolha

• Integrar projeto CAVI, projetos de apoio à vida independente

• Colaborar com Hospitais na clarificação e otimização da 
prescrição de suplementos

• Criar centros de dia ou parcerias para 
desenvolvimento de capacidades de 
cuidado a doentes ELA em centros de dia 
existentes

• Construir “escola online” no site da APELA 
para ministração de sessões e cursos 
específicos a diferentes alvos

• Criar guia de apoio na procura por espaços 
acessíveis (restaurantes, hotéis, espaços 
desporto e lazer)

MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
MELHORIA DO 

APOIO PRESTADO
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CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

• Assegurar gestão centralizada e 
profissionalizada de candidatura a 
projetos garantindo um apoio 
contínuo e projetos sustentados 
(eg. Portugal Inovação Social)

• Rever benefícios e acesso a apoios/ 
formação/informação disponíveis 
enquanto IPSS

• Analisar potencial de colaboração 
com empresas interessadas em 
apoiar financeiramente

• Procurar colaborar com autarquias 
para resolução de problemas de 
acessibilidade, cedência de 
espaços, centros de dia, entre 
outras

• Procurar patrocínio de empresas 
para serviços específicos prestados

• Colaborar com instituições de 
investigação e divulgação da ELA a 
nível internacional

• Estabelecer parcerias com 
universidades para bolsas de 
voluntariado

• Criar benefícios para os 
associados, nomeadamente com 
parcerias nacionais, em serviços de 
ortopedia, hotéis, restaurantes, etc.

MELHORIA DO 
APOIO PRESTADO

PROPOSTA APELA 2021-2024
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CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO

• Continuar e expandir presença ativa em website e 
redes sociais

• Rever estratégia de conteúdos e aproximação à 
comunidade, em particular para doentes e cuidadores, 
clarificando e simplificando a linguagem usada:

• portal interativo com comunidade numa das 
redes da linha de comunicação, 

• criar área de associado com informação útil e 
específica sobre direitos e deveres, vantagens e 
benefícios de ser associado, 

• conselhos técnicos por parte dos profissionais, 
• revisões feitas pelo conselho científico.

• Criar relatório anual de atividades para associados e 
parceiros

• Organizar Celebração Dia Mundial da ELA e outros 
eventuais locais de divulgação e angariação de fundos

• Alargar significativamente a base de associados

• Criar newsletter para associados

• Procurar parcerias e maior presença nos 
órgãos de Comunicação Social (TV, rádio, 
jornais) de forma a divulgar ELA

• Rever estratégia de comunicação 
nomeadamente para sócio não-doente, 
mecenas, outros

• Criar campanhas com impacto que promovam 
a empatia e compaixão

• Reavivar dinâmica de apadrinhamento por 
político ou figura pública, que ajude na 
divulgação e seja um selo de garantia do 
trabalho realizado pela associação

MAIOR 

DIVULGACAO

PROPOSTA APELA 2021-2024
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CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

• Otimizar serviços prestados, 
alocando de maneira mais eficiente 
os recursos humanos e físicos

• Assegurar gestão profissionalizada 
das pessoas: estrutura organizativa, 
sistema de objetivos e incentivos 
baseado na performance individual 
e coletiva da Associação e ligada à 
saúde financeira da mesma

• Alargar estatuto IPSS a âmbito 
nacional e entidade de referência

• Ajustar Estatutos à realidade atual 
da Associação (Conselho Científico, 
empréstimo de equipamentos, tipo 
de associados)

• Criar Programa de voluntariado de 
apoio social/ administrativo e/ou 
terapêutico, incluindo e explorando 
parcerias com Autarquias

• Introduzir no Conselho Científico, 
“grupos de discussão” nas diversas 
áreas, sendo para isso necessário 
alargar limite de membros do 
Conselho em Estatutos

• Assegurar manutenção dos 
espaços Porto/Lisboa assegurando 
todas as condições para o 
atendimento aos doentes

SUSTENTABILIDADE

PROPOSTA APELA 2021-2024
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• Obter resultado positivo de 
sustentabilidade financeira, 
nomeadamente com injeção de 
liquidez se necessário

• Melhorar controlo orçamental, 
nomeadamente com revisão 
crítica dos processos 
administrativos e financeiros e 
definição de matriz orçamental

• Garantir campanha recorrente de 
consignação de IRS

• Aumentar apoio e sua recorrência 
de grandes empresas/instituições 
nacionais

• Alargar significativamente a base 
de associados

• Aumento de transparência 
para com os diferentes 
financiadores

• Conduzir benchmark com 
outras Associações similares
para avaliar as melhores 
praticas na gestão dos meios, 
recursos humanos e angariação 
de fundos

• Procurar parceria pro-bono 
com Auditoria para certificação 
das contas e da APELA

• Garantir a sustentabilidade 
operacional da APELA pelo menos 
para o período de 4 anos +1

• Assegurar recorrência  na 
angariação de fundos

SUSTENTABILIDADE

PROPOSTA APELA 2021-2024



Orçamento para 2021
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200mil euros já garantidos



Mandato 2021-2024

Direção

Cargo Nome Localidade Sócio nr Apresentação

Presidente Pedro Ramos Porto 1553
45 anos, Gestor de formação. Atualmente ocupa o cargo de Diretor de 
Novos Negócios na Mota Engil Real Estate. Ligado à APELA por ser filho de 
portadora da doença

Vice-Presidente Isabel Ferreira Lisboa 2159

Filha de doente ELA, sempre acompanhou de perto o crescimento da 
APELA. Gestora, vive em Lisboa e tem 30 anos. Forte ligação ao setor 
social, de onde destaca a sua ligação a um projeto internacional 
relacionado com a ELA

Tesoureiro Rui Jorge Farelo Pires Porto 1495

62 anos, Eng. Civil. Nasceu na cidade do Huambo, em Angola. Viveu em 
Lisboa, Luanda e Porto, onde reside atualmente. Em 2016 foi 
diagnosticado com ELA e, por esse motivo, deixou de trabalhar dois anos 
mais tarde. Frequente assíduo da APELA e participa em ações com o fim de 
dar maior visibilidade a esta doença devastadora.

1º suplente António Oliveira Bessa Porto 2160

64 anos, licenciado em Economia pela FEP onde foi assistente durante 15 
anos; Gestor Executivo em empresas da Sogrape nos últimos 30 anos; 
atualmente aguarda a Reforma. Ligado à APELA por amizade com 
portador da doença

2º suplente Filipe Ferreira da Costa Lisboa 2162

41 anos, residente em Cascais, Engenheiro e Gestor de formação. 
Atualmente ocupa o cargo de Diretor de Novos Negócios na Mota Engil
Europa e África. Ligado à APELA por ser amigo de familiar e de cuidador de 
portadora ELA.

3º suplente Elsa Teixeira Lisboa 1725 49 anos, professora. Esposa e cuidadora informal de pessoa com ELA

Apresentação da lista de candidatos (1/3)



Mandato 2021-2024

Mesa Assembleia

Cargo Nome Localidade Sócio nr Apresentação

Presidente Teresa Moreira Porto 358
53 anos; Foi cuidadora durante 11 anos de doente com ELA (marido). 
Colaborou como voluntária na abertura da delegação da Apela no Porto. 
Atualmente e’ coordenadora da delegação da APELA.

1º Secretário Luís Filipe Gonçalves Porto 2150

Desde 2010 trabalha diretamente com doentes neuromusculares, com 
especial interesse no acompanhamento aos doentes com Esclerose Lateral 
Amiotrófica e seus cuidadores. Em 2017 iniciou a sua colaboração com a 
APELA,  desempenhando funções enquanto Fisioterapeuta no polo do 
Porto

2º Secretário Afonso L. Pereira Lisboa 1505
Reformado, doente com ELA desde 2016 data em que passou a estar 
ligado à Associação e empenhado na sua divulgação e crescimento, com 
ajuda dos meus familiares, principalmente, mulher e filhos

1º suplente Fernanda Louro Lisboa 1994
54 anos, filha e cuidadora informal da mãe com ELA; médica, especialista
de Medicina Interna.

2º suplente João Guedes de Oliveira Porto 2166
45 anos, Engenheiro e empreendedor. Administrador de duas empresas 
ligadas à Saúde. Ligada à APELA pela amizade à família de uma portadora 
da doença.

Apresentação da lista de candidatos (2/3)



Mandato 2021-2024

Conselho Fiscal

Cargo Nome Localidade Sócio nr Apresentação

Presidente Salvador Guedes Porto 1378

62 anos, pai de três filhas e avô de 8 netos. Foi CEO da Sogrape, onde fez o 
seu percurso profissional desde 1981. Desde o momento em que contraiu a 
ELA, criou o projeto “Todos Contra ELA” e apoia doentes com ELA na região
do Grande Porto; para isso organiza vários eventos para angariação de 
fundos

1º Vogal Pedro Sottomayor Porto 2161

56 anos, formação em Matemáticas Aplicadas e Gestão. Atualmente 
ocupa o cargo de Diretor Financeiro e de Suporte a Desenvolvimento de 
Negócio na Grape Ideas (Grupo Sogrape). Ligado à APELA para apoio aos 
portadores da doença.

2º Vogal João Cabrita Lisboa 1078
35 anos, licenciado em Fisioterapia e pós-graduado em fisioterapia cárdio-
respiratória e Osteopatia. Funcionário da APELA desde 2014 e ligado à
causa por amizade a utentes e famílias

1º suplente Ana Santos Lisboa 2085
73 anos, reformada  (Técnica Superior licenciada no Instituto Nacional de 
Estatística). Cuidadora informal do marido com ELA há quatro anos.

2º suplente Mafalda Bello Guedes Porto 1479
36 anos. Gestora de marketing na Sogrape Vinhos e ligada a APELA 
através do Pai, paciente com ELA.

Apresentação da lista de candidatos (3/3)


