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Mensagem do Presidente 
 

“Ajude-nos a ajudar” 
 

Como era previsível e normal em situações semelhantes, a implementação 

da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca (AADIC), no 

tecido social onde se insere, tem evidenciado algumas dificuldades. 

As dificuldades que encontramos devem-se, fundamentalmente, ao 

desconhecimento, mais ou menos generalizado, da sua existência como entidade 

agregadora dos doentes com Insuficiência Cardíaca (IC) e ainda ao facto de 

possuirmos diminuto número de associados. Sem atrairmos novos sócios, não 

será possível, à AADIC, atingir o “peso específico” que lhe assegure 

reconhecimento como organização de âmbito e importância nacional. Este é, 

certamente, um grande desafio que a AADIC deverá vencer com os contributos 

de todos aqueles que, sentindo-se sensibilizados para apoiar a causa IC, nos 

"ajudem a ajudar". 

Graças aos progressos da medicina, à crescente eliminação do trabalho 

pesado e à melhoria da qualidade de vida das populações, verifica-se um 

acentuado crescimento dos estratos populacionais com idade mais elevada, o que 

obviamente coloca à sociedade problemas no apoio e acompanhamento. Esta 

situação só poderá ser verdadeiramente mitigada quando eliminarmos muita da 

negligência com que são, muitas vezes, tratados. 

É neste quadro que as pessoas atentas e informadas devem atuar. Ao 

ajudarem instituições como a AADIC, sem outra exigência que não seja o 

sentimento de dever cumprido, possibilitam a estas disporem dos meios 

financeiros para angariarem as capacidades administrativa e operacional que são 

exigíveis a uma associação de importância e dimensão nacional.  

  Não quero com isto afirmar que nos tenha faltado ajuda. Principalmente por 

parte das duas maiores e prestigiadas instituições portuguesas na área da 

Cardiologia, refiro-me concretamente à “Fundação Portuguesa de Cardiologia” 

(FPC) e à “Sociedade Portuguesa de Cardiologia” (SPC). A primeira, 

disponibilizando, amavelmente, o local onde instalámos a nossa sede social e 

uma e outra, convidando-nos, repetidamente, para participarmos ou estarmos 

presentes em eventos de sua iniciativa. 

Como foi, por exemplo, o convite da SPC para estar presente, em abril no 

Algarve, no Congresso Nacional de Cardiologia. Um mega e importante evento 

internacional que reuniu muitas dezenas de especialistas e investigadores, 

nacionais e estrangeiros. Tive ocasião de participar num dos debates. Um doente 

entre médicos. 

 Foi também o caso da presença numa mesa que moderou uma 

apresentação médica no decorrer do 20º Simpósio organizado pela FPC.  

Importa referir que contámos com o importante apoio de duas reputadas 

empresas na área da saúde, a Merck e a Novartis.  Ao longo do ano facultaram-

nos meios para executarmos o nosso trabalho e levar a efeito algumas iniciativas. 
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A seu convite participámos em diversos eventos, nomeadamente envolvendo 

Associações de Doentes ou relacionadas com a IC.  

A entrada, na Direção da AADIC, da Dr.ª Ana Marquilhas, assumindo a 

função de Secretária-Geral e do Eng.º Manuel Barros, este em substituição do Sr. 

Hugo Florentino que pediu escusa por motivos profissionais, melhorou, 

significativamente, a nossa capacidade de resposta às solicitações. 

Julgo que uma das mais importantes realizações de 2018 foi a abertura, 

em setembro, do nosso “sítio” na internet. O nosso agradecimento à ajuda que 

nos deu a Servier, na concretização deste objetivo. 

Durante o ano que termina a Direção da AADIC, a que tenho a honra de 

presidir, realizou 10 reuniões, durante as quais tratou dos assuntos constantes 

nas respetivas agendas e em conformidade com o descrito nas atas. 

Tanto eu, como os elementos da Direção e do Conselho Técnico-Científico 

da AADIC, sempre que nos foi possível, comparecemos em eventos ou 

disponibilizámo-nos para sermos entrevistados na Comunicação Social, tanto 

escrita, radiodifundida como televisiva. O nosso grande objetivo foi, sempre, 

propalar a existência da Associação e alertar, eventuais doentes, familiares e 

curadores, para a existência e gravidade da IC. 

Infelizmente o ano ficou assinalado pelo falecimento do nosso associado e 

Presidente da Assembleia-Geral da AADIC, Sr. Joaquim Henriques Pereira.  À 

sua ação deve-se, em grande parte, a criação da AADIC. Curvamo-nos, 

respeitosamente, à sua memória. 

É justo referir que, não obstante a irregularidade com que recebeu as 

compensações financeiras do seu trabalho, a Creative Press manteve a sua 

colaboração com a AADIC. Uma das suas mais importantes iniciativas foi a 

realização de uma campanha conjunta da AADIC e das 125 Farmácias Holon, 

divulgando a Associação e a existência da doença.  

A oportuna parceria teve por lema, “Escute o seu Coração”. 

Correspondendo ao desejo manifestado pelo Instituto do Coração, 

assinámos um importante acordo de colaboração, que veio propiciar aos nossos 

associados condições vantajosas em consultas e serviços do Instituto. 

Importa referir o importante Despacho (nº 4583/2018 de 8 de maio), do 

Exmo. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, pelo qual criou um “Grupo de 

Trabalho”, “…para a definição dos critérios a observar nos Programas Integrados 

de IC”. Aguardamos a divulgação das Conclusões do trabalho que a Comissão 

vem realizando. 

Termino, em nome da AADIC, agradecendo a todas as pessoas e 

entidades que, ao longo de 2018, colaboraram connosco ou nos ajudaram a 

cumprir os objetivos definidos nos Estatutos da AADIC. 
 
 
 

31 de dezembro de 2018 
José Vicente Moura  

Presidente da AADIC 
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1. Introdução  

 

A Insuficiência Cardíaca  
 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é a incapacidade do coração bombear sangue na 
quantidade necessária para satisfazer as necessidades do organismo. É uma 
situação clínica debilitante e potencialmente fatal.   
 

Sintomas como dificuldade em respirar (dispneia), fadiga e retenção de líquidos, 
pernas inchadas e incapacidade para realização das tarefas diárias, podem surgir 
lentamente e agravar-se ao longo do tempo, com um impacto significativo na 
qualidade de vida. A IC é um problema significativo e crescente de saúde pública 
com uma elevada necessidade terapêutica e com grande impacto social, pela perda 
de qualidade de vida dos doentes, mas também económico, em termos globais pelos 
dias de trabalho perdidos devido à doença e, especificamente no setor da saúde, 
devido a custos relativos a hospitalizações. Em toda a Europa, cerca de quinze milhões 
de pessoas sofrem de insuficiência cardíaca. 
 

A doença é assim muito frequente, o diagnóstico é habitualmente tardio, os 

internamentos são recorrentes e a mortalidade é elevada. 

 

A IC já é considerada uma das principais epidemias do século XXI, e consome 1 a 3% 
do orçamento para a saúde nos países desenvolvidos. Contudo, e contrariamente ao 
que acontece com outros problemas de saúde, como a hipertensão ou a diabetes, a 
Insuficiência Cardíaca é ainda um problema de saúde pouco conhecido da população. 

 

1.1. A Insuficiência Cardíaca em Portugal 

Em Portugal, estima-se que a IC afete mais de 4% da população acima dos 25 anos 

e mata mais, por exemplo, que as doenças oncológicas. Tal situação deve-se 

sobretudo porque os sintomas (falta de ar e cansaço) se manifestam ou são 

considerados pelos doentes já numa fase avançada da doença, prevalecendo uma 

elevada taxa de diagnóstico tardio.  

Quando detetada precocemente, a IC pode ser controlada através de medicação. 

Contudo, a melhor forma de evitar este problema de saúde passa pela adoção de um 

estilo de vida saudável (prática de exercício físico, alimentação equilibrada que 

permita um correto controlo do colesterol e hipertensão arterial, redução de níveis de 

stress e abandono de hábitos tabágicos). 

A IC é uma síndrome com elevada prevalência, morbilidade e mortalidade. 

Dados nacionais de 2015 mostram que o número de internamentos por 

insuficiência cardíaca cresceu 33% em oito anos, de 2004 a 2012. A prevalência 

desta doença tem continuado a aumentar e os profissionais de saúde estimam um 

crescimento entre 50 a 75% até 2030 em Portugal. 
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Infelizmente, em Portugal a doença não tem recebido a prioridade necessária, 

faltando, nomeadamente, a promoção de ações de prevenção, como a 

divulgação de hábitos de vida saudáveis, bem como o estabelecimento de 

condições para o diagnóstico precoce. Muitas vezes o diagnóstico faz-se por 

exclusão. A análise de sangue, que permite excluir a doença com grande 

probabilidade, ainda não está disponível de forma comparticipada nos cuidados 

de saúde primários. 

 

 

 

 

 

.  
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2. A Associação 

A AADIC, Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, foi 

constituída por escritura pública no dia 5 de maio de 2017, no âmbito do dia 

europeu da insuficiência cardíaca. A Associação surgiu da vontade e iniciativa de 

um grupo informal de doentes que, de forma pró-ativa procura, junto de 

doentes, cuidadores e público em geral, promover o conhecimento sobre o que é e 

como lidar com a Insuficiência Cardíaca, bem como com as doenças do coração que a 

ela conduzem. É ainda objetivo da AADIC alertar profissionais de saúde e 

decisores políticos para as necessidades dos doentes com Insuficiência 

cardíaca e contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde que lhes são 

prestados. 

 

O Comandante Vicente Moura é o atual presidente da AADIC. A Associação 

dispõe de um Conselho Técnico-Científico, constituído por a Professora Doutora 

Cândida Fonseca, médica cardiologista e Internista do Hospital São Francisco 

Xavier, a Dr.ª Maria José Rebocho, médica cardiologista do Hospital de Santa 

Cruz e a Dr.ª Dulce Brito, médica cardiologista do Hospital de Santa Maria. 

 
Estando na fase inicial da sua vida, a Associação procurou, no ano 2018, dar 

prioridade à divulgação da sua existência. Foi nesse âmbito que se inseriram a 

criação do site, as audiências com os Grupos Parlamentares e as diversas 

participações em numerosos eventos. O incremento da dinamização das 

atividades da Associação foi outra prioridade estabelecida tendo, para o efeito, 

sido criado o cargo de Secretário-Geral, que vem sendo desempenhado, 

também graciosamente, pela Dr.ª Ana Marquilhas. A Associação estabeleceu, 

ainda, as suas prioridades para o ano 2019, as quais ficaram plasmadas no 

respetivo plano de atividades, aprovado na Assembleia Geral realizada no mês 

de dezembro. 

 

 
2.1. Visão, Missão e Objetivos da AADIC 

2.1.1. Visão 

Ser uma Associação de referência, influente, credível e conceituada no universo 

em que se insere. 

 
2.1.2. Missão e Objetivos 
A Associação tem por missão apoiar os doentes, familiares e amigos que convivem com a 
Insuficiência Cardíaca, associando a respetiva prática a ações de solidariedade no 
âmbito desta patologia, sem qualquer fim lucrativo, procurando, nomeadamente:  

 

• Promover a divulgação, informação e sensibilização pública sobre a Insuficiência 

Cardíaca; 
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• Promover uma diferenciação positiva no diagnóstico, referenciação, tratamento e 

acompanhamento dos doentes com Insuficiência Cardíaca; 

• Promover o conhecimento e aquisição de competências na área da 

Insuficiência Cardíaca; 

• Aconselhar e apoiar as pessoas que sofram de Insuficiência Cardíaca; 

• Cooperar com os profissionais de saúde, indústria farmacêutica, serviços e 

entidades públicas ou privadas; 

• Integrar Organismos Internacionais representativos de associações nacionais de 

doentes com Insuficiência Cardíaca; 

• Cooperar com associações congéneres; 

• Criar um centro de informação para os doentes e todos os interessados e emitir um 

boletim informativo periódico, sendo o seu âmbito de ação nacional. 

 

2.2. Organização 

Órgãos Sociais 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente – Joaquim Henriques Pereira  (1) 

Vogal -Frederico Miguel Bessone Basto Henriques Pereira  

Secretário – Ana Maria Proença Fonseca Couras 

 

Direção 

Presidente – José Vicente Moura 

Vice-Presidente – António Barreira Paulino  

Vogal – Carlos de Magalhães Ilharco Correia de Paiva 

Vogal – Miguel Feio Ferreira 

Vogal - Manuel Pedrosa de Barros (2) 

Secretário Geral – Ana Maria Braga Marquilhas  

Conselho Fiscal 

Presidente – António Magalhães Barros Feu 

Vogal – António Manuel Pessanha Camacho Palma (3) 

Vogal – Nuno Manuel Condeixa da Gama Castanheira 

(1) Falecido em agosto 2018. 

(2) Cooptação, para substituição do Vogal Hugo Miguel Manso Florentino, ratificada na Assembleia Geral de 10.12.2019.  

(3)    Falecido em junho 2018.
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3. Principais Iniciativas em 2018 

 

Dentre os eventos, iniciativas e notícias que, durante o ano 2018, contaram com a 
presença e ou colaboração da AADIC destacam-se, pela sua relevância, a criação do 
site AADIC e as audiências concedidas à Associação pelos Grupos Parlamentares do 
BE, PAN, PC e PS. 

 O site, por se revelar o meio de excelência para a divulgação da mensagem da 
AADIC e, a par com o Facebook, ser também um veículo privilegiado para o contacto 
com o exterior e em particular com os Associados. 

 As audiências, por terem permitido à Associação expor aos Grupos Parlamentares a 
relevância do tema Insuficiência Cardíaca realçando três importantes vetores - 

Prevenção, Diagnóstico Precoce e Apoio aos Doentes. 
 
3.1. Imagens de participação da AADIC em diversos eventos no ano 2018 
 
Campanha "Escute o seu coração", que decorreu, em todo o país, nos meses 
de março e abril, em 125 farmácias Holon, com o objetivo de aumentar o 
conhecimento sobre esta patologia e dar a conhecer a existência da primeira 
Associação desta natureza em Portugal. 

  Mupi      Entrevista RTP 

  

 
Participação no Programa “Manhãs na TV” 
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A AADIC no jornal DESTAK, em março, para colocar na agenda a Insuficiência 
Cardíaca 

 

  
 
 
Presença da AADIC no Congresso Português de Cardiologia, em abril. 
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Sessão de esclarecimento para sensibilização sobre a Insuficiência Cardíaca, 
efetuada em maio, na Universidade Intergeracional de Benfica, no âmbito da iniciativa 
"Acting on Heart Failure". 

 

  
 

 
 
 
Despacho do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, publicado no DR em 10 de 
maio, criou Grupo de Trabalho para avaliar medidas a implementar no combate à 
Insuficiência Cardíaca, devendo o respetivo relatório estar concluído até 31 de março 
de 2019. 
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A AADIC no Jornal Médico, em agosto. 

 

 
 

Em 29 de setembro a AADIC assinalou o dia mundial do Coração com o lançamento 
do seu website aadic.pt 
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AADIC em gravações, para o dia mundial do Coração, no Canal S+. 

 

 

 
Telemonitorização - solução para um melhor acompanhamento do doente com 
Insuficiência Cardíaca, entrevista na SIC Notícias. 

 

 
 
 
"Ajudar quem Ajuda", entrevista no Canal S+. 
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Protocolos- AADIC 

Durante o ano 2018, a AADIC manteve os protocolos de colaboração estabelecidos 

com o Instituto do Coração e com a Farmácia Fontes Pereira de Melo, que 

proporcionam descontos e condições favoráveis aos seus associados. 
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4. Demonstrações Financeiras 



AADIC Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca

2018 2017

ATIVO

Ativo não corrente:

Ativos fixos tangíveis…………………………………………………...

Ativo correntes:

Créditos a receber…………………………………………………………

Estado e outros entes públicos………………………………………….

Fundadores/bem./patrocinadores/doadores/associados/membros….

Outros ativos correntes………………………………………………… 3.835,00

Diferimentos……………………………………………………………….

Outros ativos financeiros……………………………………………….

Caixa e depósitos bancários……………………………………………. 5.739,20 752,00

9.574,20 752,00

Total do Ativo 9.574,20 752,00

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais:

Fundos…………………………….………………………………………..

Resultados transitados…………………………………………………… (7.598,01)

        Outras variações nos fundos patrimoniais ……………………….

Resultado líquido do período…………………………………………….. 12.172,21 (7.598,01)

Total do Fundo de Capital 4.574,20 (7.598,01)

Passivo

Passivo não corrente:

Provisões…………………………………………………………………..

Financiamentos obtidos…………………………………………………..

Outras contas a pagar……………………………………………………

Passivo corrente:

Fornecedores…………………………………………………………….. 5.000,00 8.100,01

Estado e outros entes públicos………………………………………….

Fundadores/bem./patrocinadores/doadores/associados/membros…. 250,00

Financiamentos obtidos…………………………………………………..

Diferimentos……………………………………………………………….

Outras passivos correntes……………………………………...

5.000,00 8.350,01

Total do passivo 5.000,00 8.350,01

                  Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 9.574,20 752,00

A Direção

BALANÇO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2018

PERÍODOS
RUBRICAS

Montantes expressos em EURO



AADIC Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca

2018 2017

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados (quotas)…........................................................................... 426,00 312,00

Subsídios, doações e legados á exploração....................................................................... 20.083,41 263,80

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas………………………………

Fornecimentos e serviços externos.................................................................................... (8.337,20) (8.173,81)

Gastos com o pessoal.........................................................................................................

Imparidade das contas a receber (perdas/reversões)……………………………………….

Provisões (aumentos/reduções)..........................................................................................

Outros rendimentos …………..............................................................................................

Outros gastos ......................................................................................................................

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 12.172,21 (7.598,01)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização........................................................

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 12.172,21 (7.598,01)

Juros e rendimentos similares obtidos...........................................................................

Juros e gastos similares suportados................................................................................

Resultado antes de impostos 12.172,21 (7.598,01)

Imposto sobre o rendimento do período........................................................................

Resultado líquido do período 12.172,21 (7.598,01)

A Direção

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

DO EXERCÍCIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RUBRICAS
PERÍODOS

Montantes expressos em EURO
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5 - Anexos 

 
Anexo I - Notas Finais 

Agradecimentos 

A Direção expressa os seus agradecimentos por todos os apoios recebidos pela 

AADIC durante o ano 2018, com especial relevo para: 

 

• Todos aqueles que colaboraram com a Associação, nomeadamente os 

membros da mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e do 

ConselhoTécnico-Científico, que se voluntariaram para assegurar que a 

Associação prossegue o seu caminho em conformidade com os objetivos 

definidos; a Dr.ª Ana Marquilhas que, também em regime voluntário, tem desenvolvido 

forte impulso dinamizador no âmbito das atividades e eventos onde a AADIC tem 

participado; o Miguel Paiva e a sua empresa Ginger Beard Audiovisual que, sem encargos 

para a AADIC, executou um vasto trabalho profissional de produção e realização de 

fotografia e vídeo; a Dr.ª Marta Bastos pelo apoio que vem prestando, também 

sem encargos para a Associação, na v ertente Contabilística/Fiscal. 

• As Entidades e empresas que apoiaram a AADIC de diversas formas, 

designadamente a Fundação Portuguesa de Cardiologia que, 

amavelmente, continua a acolher a nossa Sede; a Sociedade Portuguesa de 

Cardiologia que, em diversos eventos por si realizados, tem convidado a 

AADIC a marcar presença; o Hospital de Santa Cruz, que nos vem 

disponibilizando instalações para a realização das Assembleias Gerais e 

reuniões de Direção; a Merck, a Novartis, a Servier, o Instituto do Coração e 

a Farmácia Fontes Pereira de Melo, pelos contributos prestados ou pelos 

benefícios propostos aos nossos Associados no âmbito dos protocolos 

estabelecidos; a Creative Press, pela colaboração prestada na área de 

assessoria de comunicação/imagem. 

• Os Associados e os doentes com IC, bem como os seus familiares e 

amigos que, naturalmente, permanecem a razão de ser da existência da 

AADIC. 

 

Nota de pesar 

 
Em 2018 faleceu o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Sr. Joaquim 

Henriques Pereira. Grande lutador, foi acumulando vitórias sucessivas sobre a 

doença que o afligia, a IC, resistindo até ao limite das suas forças. Forte 

impulsionador e principal responsável pela criação da AADIC, pela sua 

persistência e altruísmo é merecedor do reconhecimento e da eterna 

lembrança desta Direção. 
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Anexo II - Proposta de Aplicação de Resultados 

 
A Direção propões que seja dada a seguinte aplicação aos Resultados Líquidos do 

Exercício, no montante de 12.172,21 €: 

 
Resultados Transitados ...................................................... 12.172,21 €
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