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Apresento-me …
João Duarte Pereira Cordeiro
63 Anos
Casado, 2 Filhos

Aposentado

Ensino Secundário

Carreira Profissional de 42 anos nas Tecnologias da Informação
Último posto ocupado (13 anos) como DRH na filial Portuguesa
de empresa tecnológica multinacional Espanhola

Desde 07/2018 Delegado da APDPk Lisboa

Doença de Parkinson diagnosticado há 6 anos, mas com Sintomas da doença de 9 anos



Melhorar a qualidade de vida dos doentes e cuidadores, 
respondendo às necessidades que manifestam, desde a organização de 
atividades sócio culturais até à disponibilização de serviços de saúde
especializados

• 1984 – Constituição
- Fundadora Maria de Lourdes Gaudich

• 1999 - Reconhecida como IPSS
• 2018 – 7 Delegações

A Nossa Missão

membro da:
EPDA – European Parkinson’s Disease Association
WPDA – World Parkinson’s Disease Association.



Existimos pelos doentes e para os doentes de Parkinson

Promover uma mudança de atitude em relação à doença de Parkinson, tanto 
das pessoas dela Portadoras, como dos Cuidadores e ainda do público em geral:

- Lutando contra o isolamento

- Minimizando as limitações  

- Participando em atividades que tragam prazer à vida

- Participando em Programas de neuro-reabilitação 
adaptados especificamente à DP

A Nossa Missão



Doença crónica e degenerativa que 

ocorre normalmente na 2ª metade da vida

resultante da deficiência de um 

neurotransmissor – dopamina.

Origina uma variedade de desordens do 

movimento associada a ALTERAÇÕES 

MOTORAS e NÃO MOTORAS.

A doença de Parkinson



SINAIS E SINTOMAS MOTORES 

SINAIS E SINTOMAS NÃO MOTORES:

alterações cognitivas

alterações autonómicas

alterações … 

COMPLICAÇÕES DA DOENÇA

e / ou

DA FARMACOLOGIA

Sintomas



É como caminhar contra a corrente vestindo uma malha de aço

É ESTAR PRISIONEIRO 

DO SEU PRÓPRIO CORPO 

Ter Parkinson



• + 7 milhões de pessoas no Mundo

• Em Portugal existem cerca de 20 mil pessoas e nos próximos 

20 anos estimam-se 30.000 pessoas

• Média de idade em que a doença é diagnosticada > 60 Anos

• 80% dos Doentes tem idade > 70 Anos

• 5% dos casos aparecem antes dos 40 anos

A doença de Parkinson em números



A atividade atual da APDPk

4 EIXOS DE ATUAÇÃO

• Cuidados de Saúde – NeuroFisioterapia, Terapia da Fala

• Divulgação – Workshops, para Doentes e Cuidadores

• Informação – por diversos meios de suporte

• Atendimento Personalizado – a quem solicita apoio da APDPk



Treino Cognitivo e Físico

A APDPK deu início ao programa nacional COGWEB MOVE IT, laureado com a 
bolsa de cidadania Roche 2018. 

Um programa que consiste em aulas de grupo de treino de capacidades motoras 
e cognitivas em simultâneo utilizando o software CogWeb (www.cogweb.pt).

O projecto foi criado e está a ser liderado pela Coordenadora Nacional de 
NeuroReabilitação da APDPK, Fisioterapeuta Josefa Domingos e conta com a 
colaboração da Neuroinova e da Faculdade de Motricidade Humana.

Exemplos | Programa Cogweb Move.it

http://www.cogweb.pt/


Exemplos | Programa Cogweb Move.it



Exemplos | Programa Dança Adaptada



Exemplos | Programa Boxe Clínico



Exemplos | Programa Hidroterapia Adaptada



RESPONDER ÀS NECESSIDADES:

INOVAÇÃO E PROXIMIDADE, 

O QUE É PRECISO?



Cognitive
training

Motor 
training

Motor-Cognitive 
dual task training

Integração de cognição, voz e movimento

INOVAÇÃO | ….. 2019



- Implementação semanal do Projeto “COGWEB MOV IT” – avaliação e 
implementação continuada do programa Cogweb Move IT que atinge bons 
resultados e tem aceitação entre os Doentes

- Projeto “ALEXA” – Colaborando com uma Start Up Portuguesa no 
desenvolvimento de uma plataforma tecnológica de programas de exercícios 
multitasking à distância, adicionando outras funcionalidades mais comuns, como 
p.e. seleção de música, mnemónicas de toma de medicação.

INOVAÇÃO | 2019



Avaliação da aplicabilidade de 
um programa intensivo de 
equilíbrio em trampolins

Projeto de investigação em 
colaboração com a FMH

INOVAÇÃO | 2019

Implementação do Projeto “Bounce Parkinson”



- Alguns de Nós estão em casa sem vontade de “lutar”

- Alguns de Nós não têm capacidade económica para se deslocarem

- Muitos de Nós precisam de Exercício Físico com foco na Doença

- Alguns de Nós necessitam de Apoio Psicológico Urgente

- Alguns dos Cuidadores estão em desespero

PROXIMIDADE | 2019



- Projeto “Apoio em Casa” – Bolsa de Voluntários Certificados para regularmente 
visitarem o Doente e transmitir um pouco de “Vida” a quem não se pode deslocar às 
instalações da Associação. Proporcionando adicionalmente “tempo de descanso” ao 
Cuidador

- Projeto “Transporte” – Acordos com empresas especializadas para moverem  os 
doentes com mais dificuldades, até à APDPk

- NeuroFisioterapia – Reforço da equipa de Fisioterapeutas para desenvolvimentos 
dos programas específicos

PROXIMIDADE | 2019



Para ser grande, sê inteiro:
nada Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa.
Põe quanto és No mínimo que fazes.

Assim em cada lago
A lua toda Brilha, porque alta vive

Ricardo Reis, in "Odes"
Heterónimo de Fernando Pessoa



Sê Todo em cada coisa
Põe quanto és No mínimo que fazes.



OBRIGADO !

João Cordeiro

lisboa.parkinson.lx@gmail.com


