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MENSAGEM DO PRESIDENTE

A AADIC-Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca tem
por finalidade essencial o apoio aos doentes com Insuficiência Cardíaca (IC),
seus familiares, cuidadores e amigos.
A IC, tal como é referido e documentado neste Relatório, é uma doença que
se estima atingir cerca de 4% da população portuguesa e que regista uma
prevalência cada vez maior, prevendo-se que o seu crescimento, em
Portugal , se situe entre 50 a 75% até 2030.
Apesar da importância e do impacto desta doença no país, existe ,ainda,
um relativo desconhecimento da IC por parte da população em geral,
comprometendo os esforços que se devem dirigir à sua prevenção, o que
vem acentuar a importância de uma Associação como a AADIC.
A constituição da AADIC é relativamente recente (foi criada em Maio de
2017) pelo que os objectivos estratégicos que se propôs atingir, em 2020,
reflectiram o propósito de crescimento, traduzido no aumento do seu
número de sócios, e também a progressiva expansão e consolidação da sua
actividade.
No ano de 2020 ocorreu, de facto, um expressivo aumento do número de
sócios da Associação e concretizaram-se várias iniciativas cujo detalhe se
encontra adiante neste Relatório.
A concretização destas iniciativas desenvolveu-se num contexto muito
diferente daquele previsto, no ano anterior, quando foi estabelecido o
Plano de Actividades para 2020.
O enorme impacto da pandemia Covid 19, com graves consequências no
país (e no Mundo), impossibilitou que as acções programadas pudessem
ter sido efectuadas por via presencial, recorrendo a AADIC à via digital “on
line” para a concretização de algumas delas.
Do conjunto de iniciativas e acções que a AADIC realizou, em 2020, gostaria
de salientar algumas que contribuíram, especificamente, para apoiar os
nossos associados e doentes com IC, em geral, os quais constituem um
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especial grupo de risco neste período de pandemia, dando-lhes apoio e
informação adequada e atempada sobre temas fundamentais.
Estão neste caso a “Criação e Divulgação de Folhetos sobre a IC no contexto
da pandemia” com informação, por ex., sobre a utilização das máscaras e
com respostas a questões colocadas, e os “Webinares” levados a cabo
sobre “Insuficiência Cardíaca em tempos de Covid 19” e sobre “Telesaúde:
importância na vida dos doentes com Insuficiência Cardíaca”. De salientar,
também, neste âmbito, o interesse e importância do “Webinar” “À
Conversa com Salvador Sobral: o outro lado da Insuficiência Cardíaca”.
No ano de 2020 foi efectuado o lançamento público do documento
“Consenso Estratégico para a Insuficiência Cardíaca em Portugal“ realizado,
no âmbito da Organização Internacional “Heart Failure Policy Network”
(HFPN), por um “Think Tank” participado por várias entidades públicas e
privadas, financiado pela NOVARTIS e cuja metodologia foi liderada pela
Universidade Católica.
A AADIC participou, desde o inicio, neste trabalho e participou, também, no
seu lançamento público.
A HFPN desenvolveu, em 2020, um outro projecto que consistiu na
elaboração e publicação do “Heart Failure Policy and Practice in Europe”
com o objectivo de estabelecer uma plataforma, a nível europeu, da
partilha de conhecimentos e de informação sobre a IC e que teve o suporte
de mais de 30 organizações europeias, de referência, na IC, tendo a AADIC
dado o seu apoio, também, a este projecto.
No âmbito deste projecto a HFPN elaborou um Relatório específico, com o
perfil de Portugal na IC, o “Heart Failure Policy and Practice in Portugal” . A
AADIC participou, igualmente, e deu o seu apoio à elaboração deste
Relatório .
No ano de 2020, a AADIC continuou a sua política de colaboração e
estreitamento de relações institucionais com outras entidades públicas e
privadas, como os organismos do Estado, na área da Saúde, e como a
Indústria Farmacêutica, a quem agradecemos a colaboração em algumas
das iniciativas realizadas. De salientar, neste âmbito, a excelente relação e
colaboração com a SPC-Sociedade Portuguesa e a FPC-Fundação
Portuguesa de Cardiologia.
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Os elementos da Direcção e do Conselho Técnico e Cientifico participaram
em vários eventos públicos sobre o debate e esclarecimento da IC em
Portugal.
Gostaria, por último, agradecer, em nome da AADIC, a todas as pessoas e
entidades que colaboraram e estiveram envolvidas na concretização das
iniciativas realizadas, em 2020, cuja contribuição foi muito importante para
o sucesso das mesmas.
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1. Introdução
O ano 2020 foi especialmente marcado pelos terríveis efeitos da pandemia
de COVID-19 em todo o Mundo. Só em Portugal registaram-se mais de 420
mil infetados, dos quais resultaram cerca de 7 mil óbitos. Na Economia, os
números foram também devastadores, com o Banco de Portugal a prever
um recuo de 8,1% para o PIB do País neste ano.
Neste contexto adverso, para não colocar em risco os doentes e
participantes, a AADIC viu-se impossibilitada de concretizar a quase
totalidade das ações de natureza presencial previstas no seu ambicioso
Plano de Atividades. Perante estas dificuldades, a Associação resolveu
explorar as novas oportunidades que se configuraram na área do digital
convertendo as ações referidas em webinars, eventos que foram todos
muito apreciados pelos seus principais destinatários - os doentes.

1.1.

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
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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.

1.2.

A Insuficiência Cardíaca em Portugal

Em Portugal, estima-se que a IC afete mais de 4% da população acima dos
25 anos e mate mais, por exemplo, que as doenças oncológicas. Em 2018,
morreram mais pessoas por IC do que pelo conjunto dos cancros do
estômago e colo-rectal.
Os sintomas mais comuns (falta de ar e cansaço) manifestam-se já numa
fase avançada da doença, sendo frequentemente atribuídos a outras causas,
como a idade avançada, o excesso de peso, o sedentarismo ou a outra
doença, prevalecendo uma elevada taxa de diagnóstico tardio, que é
urgente inverter.
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Quando detetada precocemente, e é iniciada terapêutica médica, os
sintomas são controlados, proporcionando uma melhor qualidade de vida e
maior sobrevivência. A 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) constitui, também, um bom contributo na prevenção
e um coadjuvante da medicação.

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.

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 Dr. Luís Filipe Pereira é o presidente da AADIC. A Associação dispõe de
um Conselho Técnico-Científico, constituído pela Dr.ª Maria José Rebocho,
médica cardiologista, pela Professora Doutora Cândida Fonseca, médica
cardiologista e Internista do Hospital São Francisco Xavier e pela Professora
Doutora Dulce Brito, médica cardiologista do Hospital de Santa Maria.
No ano 2020, a pandemia de COVID-19 condicionou, fortemente, as
atividades a desenvolver pela AADIC, com especial destaque para as ações
de natureza presencial cuja concretização ficou praticamente inviabilizada.
O reconhecimento atempado desta situação conduziu à revisão do
respetivo Plano de Atividades, privilegiando as ações a efetuar em "formato
digital".
Apesar da pandemia, a Associação procurou, no ano 2020, continuar na
linha da frente na sensibilização para a Insuficiência Cardíaca junto da
população, doentes, cuidadores e decisores políticos. Foi com o intuito de
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cumprir esse objetivo que promoveu o III Workshop “Juntos na Insuficiência
Cardíaca” em Penafiel, que participou no Heart Team 2020 - Reunião do
Grupo de Estudo de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Portuguesa de
Cardiologia e que desenvolveu um ciclo de webinars (sessões e workshops
online), a criação e divulgação de várias monofolhas sobre a temática da
insuficiência cardíaca e a pandemia e ainda a criação da página de Linkedin
por forma a estar mais próxima dos pares (outras Associações, Indústria
Farmacêutica, Profissionais de Saúde e Decisores).
O incremento da dinamização da notoriedade da Associação foi outra
prioridade estabelecida tendo, para o efeito, sido promovido uma ação de
divulgação junto de Universidades Seniores, integração do Movimento
Cuidar dos Cuidadores Informais, apoio como associação parceira da
plataforma Cardio 365⁰, participação no Consenso Estratégico para a
Insuficiência Cardíaca em Portugal, promovido pela Novartis, participação
nas celebrações do Dia Mundial do Coração da Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira, participação na série “O Casal” com a Maria Diabetes & Zé
Coração no âmbito do Dia Europeu da Insuficiência Cardíaca, participação
na sessão "Consigo Webcast - Pandemias: Insuficiência Cardíaca e Covid19" e por fim a participação no Webinar promovido pela Daiichi-Sankyo
subordinado ao tema "O doente de risco cardiovascular e a COVID-19 Presente e Futuro".
Facto muito relevante para a AADIC, em 2020, foi o forte incremento do
número de Associados, praticamente triplicou durante o ano, que
consideramos um indicador do bom acolhimento que as atividades
desenvolvidas estão a obter junto dos doentes, indiciando uma nova fase
com um previsível crescimento acelerado e sustentado da Associação.
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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;
• 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.
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2.2. Organização

Órgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral
Presidente – José Vicente de Moura
Vogal- Frederico Bessone Pereira
Secretário – Ana Maria Couras

Direção
Presidente – Luís Filipe Pereira
Vice-Presidente - António Barreira Paulino
Vogal - Carlos de Magalhães Ilharco Correia de Paiva
Vogal - Miguel Feio Ferreira
Vogal – Manuel Pedrosa de Barros
Secretária-Geral - Ana Maria Braga Marquilhas
Secretária - Ana Maria Gaspar

Conselho Fiscal
Presidente - António Barros Feu
Vogal – Nuno Manuel Condeixa da Gama Castanheira
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3. Principais Iniciativas em 2020

Em 2020, os eventos que destacamos pela sua relevância para o
crescimento da AADIC e divulgação da Insuficiência Cardíaca são:
 III Workshop “Juntos pela Insuficiência Cardíaca” realizado em
Penafiel, com o apoio da Novartis. O III Workshop decorreu em
parceria com a Clínica de Insu ciência Cardíaca do Centro Hospitalar
Tâmega e ousa, no dia 11 de janeiro, apresentou um programa
científico, com a participação dos profissionais de saúde do Centro
Hospitalar e relatos na 1ª pessoa de doentes com Insuficiência
Cardíaca e seus cuidadores, perante uma audiência de 100 pessoas
(doentes e cuidadores);
 Workshop virtual “Insuficiência Cardíaca em tempos de Covid-19”,
no dia 4 de junho, a Associação de Apoio aos Doentes com
Insuficiência Cardíaca (AADIC), com o apoio da Novartis, promoveu
um Workshop virtual, através de uma transmissão exclusiva no
Facebook e Site da AADIC.;
 Sessão clínica Online “Insuficiência Cardíaca em tempos de Covid-19”
– esta sessão teve como objetivo promover a discussão sobre o
expectável agravamento da Insuficiência Cardíaca durante a
pandemia pela covid-19;
 AADIC reforçou a presença online com uma página de Linkedin – em
junho, a Associação aderiu ao Linkedin, com o objetivo de reforçar a
sua presença online junto dos profissionais de saúde, decisores e
players. Esta rede social permite à Associação consolidar algumas
parcerias estratégicas para a divulgação da Insuficiência Cardíaca;
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 Webinar “À Conversa com Salvador Sobral: o outro lado da
Insuficiência Cardíaca” – no dia 19 de outubro realizou-se via online
uma conversa informal sobre Insuficiência Cardíaca (IC) entre a Dra.
Maria José Rebocho, Médica Cardiologista e também membro do
Conselho Técnico-Científico da AADIC, e o músico Salvador Sobral,
vencedor do Festival Eurovisão da Canção 2017, que aos 27 anos de
idade recebeu um transplante cardíaco;
 Apresentação do Consenso Estratégico para a insuficiência cardíaca
em Portugal - nos dias 6, 7 e 8 de outubro, foi apresentado e
discutido o Consenso Estratégico para a Insuficiência Cardíaca em
Portugal. Uma reflexão elaborada por um grupo multidisciplinar
constituído por médicos cardiologistas, de medicina interna e
medicina geral e familiar, bem como, representantes de sociedades
científicas, enfermeiros, farmacêuticos, representantes da AADIC,
especialistas em Saúde Pública, representantes de associações da
indústria farmacêutica e de dispositivos médicos;
 Campanha “Insuficiência Cardíaca? Oiça o coração, entenda a
mensagem!” -

por vezes, a Insuficiência Cardíaca não é só

Insuficiência Cardíaca, pode ser miocardiopatia amiloide por
transtirretina ou ATTR-CM. A ATTR-CM é uma doença muito grave,
associada a Insuficiência Cardíaca, e que muitas vezes não é
diagnosticada. A Pfizer com o apoio da AADIC lançou uma campanha
de sensibilização sobre esta patologia dirigida aos doentes com
Insuficiência Cardíaca e população em geral;
 Webinar “Telesaúde: Importância na vida dos doentes com
Insuficiência Cardíaca” - o último webinar do ano, que contou com o
apoio da Bayer, foi transmitido no dia 9 de dezembro, com o objetivo
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de promover uma reflexão médico/paciente sobre a telesaúde no
acompanhamento da evolução da doença crónica, na gestão das
boas práticas, no diagnóstico precoce e no controlo da eficácia das
terapêuticas;
 Campanha "Acesso aos cuidados de Saúde" - ainda nos últimos
meses do ano, a AADIC, conjuntamente com as Associações APCL,
Careca Power, EVITA, RESPIRA e APAH, colaborou na campanha de
sensibilização "o acesso aos cuidados de saúde é um direito de
todos". A campanha, que contou com ampla divulgação na imprensa,
rádio, rede mupis Lisboa e Porto, rede ATM nacional e redes sociais
das Associações referidas, foi lançada pela Astra Zeneca no mês de
dezembro e alertava para a necessidade de se manter, durante o
combate à pandemia, o acompanhamento a todos os outros doentes;
 Criação e divulgação de Folhetos sobre a Insuficiência Cardíaca no
contexto da pandemia – a AADIC desenvolveu e divulgou junto dos
associados, profissionais de saúde e pessoas interessadas pela área
cinco folhetos informativos sobre “Tenho Insuficiência Cardíaca,
como devo conviver com a Covid-19?”, “Covid-19: Perguntas
Frequentes”, “Com ou sem costuras, saiba como fazer a sua própria
máscara em casa”, “Como selecionar, usar e lavar a máscara facial”,
“Perguntas mais frequentes dos doentes com Insuficiência Cardíaca
em contexto de pandemia”;
 Participação em Movimentos e Plataformas de Sensibilização e
Apoio - em 2020, a AADIC esteve também representada, através da
participação ativa da Dr.ª Maria José Rebocho, em vários
Movimentos e Plataformas ligados a causas impactantes na vida dos
doentes, seus cuidadores e familiares, nomeadamente:
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Convenção Nacional de Saúde
Agenda da Saúde para a Década - o debate sobre o Presente e o Futuro da Saúde.
Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais
Movimento para apoiar Quem Cuida - a discussão do Estatuto do Cuidador
informal.
Movimento Mova
Movimento dos Doentes pela Vacinação.
Plataforma Saúde em Diálogo
Plataforma para fazer ouvir a voz dos Doentes - a defesa dos interesse e direitos
dos Doentes e dos Utentes de Saúde.
Plataforma Ser Maior
Plataforma de partilha de conhecimento e apoio aos Cuidadores informais.
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3.1 Registo da participação da AADIC em meios de comunicação no
ano 2020
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3.2 Webinars realizados e promovidos pela AADIC em 2020

III Workshop “Juntos na Insuficiência Cardíaca” em Penafiel
https://www.youtube.com/watch?v=DcLE8KpaJs8&t=1s

Webinar “O doente de risco cardiovascular e a Covid-19- presente e futuro”
https://www.youtube.com/watch?v=D3e9mZK9VLI&t=10s

Webinar “Insuficiência Cardíaca em tempos de Covid-19”
https://www.youtube.com/watch?v=aXJL6QrMZ48&t=104s

essão clínica “Insuficiência Cardíaca em tempos de Covid-19”
https://www.youtube.com/watch?v=HofRNqUUQf4&t=116s

Webinar “À conversa com alvador obral: O outro lado da Insuficiência
Cardíaca”
https://www.youtube.com/watch?v=V7wzCatwEy8&t=2s

Webinar “Telesaúde: Importância na vida dos doentes com Insuficiência
Cardíaca”
https://www.youtube.com/watch?v=gaa4TSV2a8s&ab_channel=AADICIC
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3.3 Folhetos realizados e promovidos pela AADIC em 2020

http://aadic.pt/wp-content/uploads/2020/06/folheto_COVID19_v2.pdf

http://aadic.pt/covid19/

http://aadic.pt/wpcontent/uploads/2020/04/MONOFOLHA_MAILING_pq.pdf

http://aadic.pt/wpcontent/uploads/2020/04/UTILIZACAO_DE_MASCARAS_MAILING.pdf
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4. Protocolos AADIC
Durante o ano 2020, 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, e desenvolveu contactos com diversas entidades objetivando a
concretização, em breve, de mais protocolos para atribuição de novos
benefícios aos seus associados.
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5. Análise do Resultado
O Resultado Líquido de 31 775.88 € obtido no exercício, um considerável
incremento relativamente ao do exercício do ano anterior, traduz a
manutenção de uma gestão muito criteriosa dos recursos disponíveis.
Todavia, o Resultado apurado foi também muito influenciado por 3
donativos, totalizando 20 000,00 €, titulados nos últimos meses do ano
2020 e contabilizados neste exercício, mas cujo recebimento efetivo se
prevê, somente, para o início do ano 2021.
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6. Demonstrações Financeiras
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7. ANEXOS
Anexo I - Notas Finais

Agradecimentos
A Direção agradece muito reconhecidamente a todos os que das mais
variadas formas apoiaram a AADIC durante o ano 2020, com particular
destaque para:
 Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e do
Conselho Técnico-Científico que, em regime de voluntariado,
permaneceram sempre disponíveis para apoiar, empenhadamente, o
cumprimento e a realização dos Fins Estatutários da Associação.
 A Secretária-Geral que, também em regime de voluntariado,
continuou a demonstrar grande dedicação e a revelar-se incansável e
muito eficaz na coordenação das Atividades, conseguindo, apesar da
escassez de recursos inerentes à atual dimensão da Associação,
concretizar com grande sucesso a maioria dos eventos previstos no
PA2020, considerando as restrições impostas pela pandemia.
 A Secretária Administrativa, que prestou todo o apoio administrativo
revelando, também, grande empatia em todos os contactos
estabelecidos com os Associados.
 A Creative Press, a Ginger Beard Audiovisual e a Macrofin, que durante
o ano prestaram o apoio profissional à Associação nas Áreas
Comunicação/Imagem, Fotografia/Vídeo e Contabilidade/Fiscalidade,
respetivamente.
 A Dra. Aurora Andrade, o Dr. Duarte Santos, a Prof.ª Doutora Dulce
Brito, a Dr.ª Elsa Feliciano, o Eng. José Manuel Dias Perneco, o
Sr. José Maria Sousa, o Dr. José Ravasco Pato, a Dr.ª Maria João Lupi, o
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Dr. Nuno Lousada, o Fisiologista do Exercício Nuno Marreiros, o Dr. Rui
Nogueira, o músico Salvador Sobral, a Dr.ª Susana Quintão, a
Dr.ª Tatiana Duarte e o Prof. Dr. Victor Gil, que generosamente nos
disponibilizaram muita informação, conhecimento e experiência
durante as suas participações no workshop e nos vários webinares
organizados pela AADIC em 2020, dando um contributo decisivo para
o sucesso destes eventos.
 As Entidades que apoiaram, de diversas formas, a AADIC,
nomeadamente a Fundação Portuguesa de Cardiologia, que continua a
acolher a nossa Sede; a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que
amavelmente vem convidando a AADIC a estar representada nos seus
eventos; o Hospital de Santa Cruz, que desde o início disponibilizou
as instalações para acolher as Assembleias Gerais da AADIC; a
CTBH - Carita, Taborda e Barbas Homem - Sociedade de Advogados, RL,
que acolheu, nas suas instalações e enquanto a participação presencial
foi possível, as nossas reuniões de Direção; a Administração e o
Serviço de Cardiologia do Hospital Padre Américo, em Penafiel, que
tornaram possível, com o seu apoio, a realização no hospital, no mês
de janeiro, do workshop "Juntos na Insuficiência Cardíaca", no qual
participaram os seus doentes com IC; a Astra Zeneca, a Bayer Portugal,
a Novartis Farma, a OM Pharma, a Pfizer Biofarmacêutica e a Servier
Portugal, cujos contributos e donativos foram decisivos para o
desenvolvimento da atividade da AADIC, nomeadamente a realização
dos diversos eventos incluídos no Plano de Atividades e a instalação e
manutenção do "site"; o Instituto do Coração e as Farmácias Fontes
Pereira de Melo, Calvário e Químia, pelos benefícios concedidos aos
Associados da AADIC.

Relatório de Atividades & Contas 2020

25

AADIC

 Os Associados da AADIC e os doentes com IC, assim como os seus
cuidadores, familiares e amigos, que constituem a principal razão para
a existência da AADIC.
Bem hajam, a continuação do apoio de todos é imprescindível para
podermos prosseguir na divulgação da IC e no apoio aos doentes.

Em Memória
A Direção assinala, com profundo pesar, o falecimento, no ano 2020, do
Associado Abílio da Cunha Magalhães.
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Anexo II - Proposta de Aplicação de Resultados
A Direção propõe que seja dada a seguinte aplicação aos Resultados
Líquidos do Exercício, no montante de 31.775,88 €:
Resultados Transitados ...................................................... 31.775,88 €
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