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A prevenção e gestão das doenças crónicas, em conjunto com os programas de reabilitação, constituem um verdadeiro 
desafio para os prestadores de cuidados de saúde. Estudos epidemiológicos demonstram o aumento da prevalência 
de doenças crónicas e cardiovasculares, apontando a prescrição supervisionada de exercício como uma ferramenta 
fundamental para o controlo da progressão destas doenças.

Este projeto interdisciplinar e interinstitucional pretende criar um programa de saúde na comunidade centrado numa 
plataforma constituída por uma aplicação móvel e uma interface de prescrição, com o objetivo de monitorizar a 
atividade física, estando dividida em 4 módulos principais, dirigidos a vários setores da população. O programa permite 
a prescrição e monitorização do desempenho e níveis de adesão ao programa de exercício prescrito para utilizadores 
com doença metabólica (MOVIDA.cronos), desenhar e acompanhar um programa de reabilitação cardíaca (MOVIDA.
eros), acompanhar e quantificar movimentos dentro de casa (MOVIDA.domus), e também aceder a um programa de 
treino estratificado integrado num circuito de manutenção com o objetivo de manter ou melhorar a condição física 
em utilizadores saudáveis (MOVIDA.polis).
Chronic diseases prevention and management joint with rehabilitation programs establishes a true challenge to the health care 
community. Epidemiological studies reveal an increased prevalence of cardiovascular and chronic diseases and specifies supervised 
physical activity as a strong tool to control their progression.

This interdisciplinary and inter-institutional project will create a global health community program centered in a platform with a 
mobile app and a dashboard, aimed to monitor physical activity, being divided into 4 main modules to target several branches of 
the population. The program enables exercise prescription and monitor user’s performance and adherence in metabolic diseases 
patients (MOVIDA.cronos), draw and follow up cardiac rehabilitation programs (MOVIDA.eros), track and quantify indoor movements 
(MOVIDA.domus), and access to a stratified training circuit to maintain or improve fitness levels in healthy users (MOVIDA.polis).
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