RELATÓRIO
DE ATIVIDADES & CONTAS 2019

AADIC

MENSAGEM DO PRESIDENTE
A AADIC-Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca foi
constituída em 5 de Maio de 2017, com o propósito essencial de apoiar os
doentes com Insuficiência Cardíaca (IC), seus familiares e amigos.
A sua constituição veio satisfazer uma necessidade fundamental pois não
existia, no país, uma Associação que pudesse apoiar todos aqueles que
convivem com a doença cuja prevalência tem vindo a aumentar e cujo
crescimento, até 2030, em Portugal, se estima ser entre 50 a 75%.
A actividade da AADIC , no ano de 2019, desenvolveu-se em torno de três
eixos essenciais.
Em primeiro lugar, tratando-se de uma Associação de constituição recente,
o seu objectivo primeiro foi o de desenvolver e consolidar a sua actividade
por forma a alargar a sua acção ao maior número possível de pessoas
afectadas pela IC.
Neste sentido a AADIC colocou como uma das suas principais prioridades
o aumento do número dos seus sócios, esforço este que deverá prosseguir
de forma continuada, dada a expressão que já hoje a IC tem no nosso país
e cuja previsão de crescimento, a nível global, a coloca como uma das
principais epidemias do século XXI.
Com efeito, é essencial a existência de uma Associação, como a AADIC,
que possa não só apoiar os doentes com IC e seus familiares, como
desempenhar, também, um papel importante e influente, na divulgação
do conhecimento da IC, hoje ainda desconhecida de grande parte da
população, por forma a contribuir para a sua prevenção na comunidade.
Outro eixo de actuação , obviamente interligado com este propósito
fundamental de crescimento e robustecimento da AADIC, consistiu na
participação de um conjunto alargado de iniciativas, descritas de forma
detalhada neste Relatório. Gostaria de, entre elas , de destacar a
participação da AADIC no Think Tank , coordenado pela Universidade
Católica, e em que também participou um conjunto alargado de pessoas e
entidades importantes para o conhecimento da IC, em Portugal, e para o
seu combate e tratamento.
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O trabalho deste Think Tank deu origem a um documento, muito
importante sobre a IC no nosso país, denominado “Consenso Estratégico
para a IC em Portugal” cuja apresentação pública esteve prevista para o
mês de Março de 2020, mas que foi adiada devido à pandemia Covid-19.
Aguarda-se que esta apresentação pública possa ser realizada no futuro
próximo.
Merecem, de igual modo, destaque outras acções levadas a cabo pela
AADIC, em 2019 , e que estão, também, pormenorizadas neste Relatório.
De forma sumária, gostaria de referir a promoção pela AADIC de
Workshops em Hospitais do SNS, e a participação em iniciativas de
esclarecimento e debate sobre a IC , como a realizada na Universidade
Sénior de Almada, em colaboração com outras entidades.
É de realçar, neste contexto, a participação da AADIC em iniciativas
promovidas pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) e pela
Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC), nomeadamente no âmbito da
iniciativa que a FPC promove em Maio de cada ano, elegendo este mês
como o “Mês do Coração”.
Num terceiro eixo de actuação a AADIC procurou estabelecer uma
cooperação institucional com outras entidades relevantes no sector da
Saúde.
Para além da continuação da cooperação , vinda de anos anteriores, como
é o caso da SPC e FPC, a AADIC aderiu, em 2019, à Convenção da Saúde
que agrupa cerca de 70 Associações de Doentes e integrou, também, o
Movimento MOVA-Movimento de Doentes pela Vacinação.
Esta cooperação institucional estendeu-se, também, ao propósito da
existência de relações institucionais entre a AADIC e outras entidades com
um papel determinante na IC em Portugal.
Neste contexto foram estabelecidos contactos e relações com a Direcção
Geral de Saúde, a Associação Nacional de Farmácias, o INFARMED e a
Indústria Farmacêutica.
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Gostaria também de referir que, tanto eu, como os elementos da Direcção
e do Conselho Técnico e Cientifico, participámos em vários eventos,
nomeadamente, na Comunicação Social, sobre o debate e esclarecimento
da IC em Portugal.
Por último, queria agradecer, em nome da AADIC, a todas as pessoas e
entidades que connosco colaboraram no desenvolvimento e concretização
das iniciativas levadas a cabo em 2019, cuja contribuição, descrita neste
Relatório, foi muito importante para o seu sucesso.
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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.
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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. 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 atual presidente da AADIC. A Associação
dispõe de um Conselho Técnico-Científico, constituído pela Professora
Doutora Cândida Fonseca, médica cardiologista e Internista do Hospital
São Francisco Xavier, pela Dr.ª Maria José Rebocho, médica cardiologista,
e pela Dr.ª Dulce Brito, médica cardiologista do Hospital de Santa Maria.

A Associação procurou, no ano 2019, dar prioridade à divulgação da sua
existência, por forma, a aumentar o seu número de associados. Foi nesse
âmbito que se promoveu a realização do ciclo de workshops “Insuficiência
Cardíaca: Conhecer para melhor cuidar”, nomeadamente o Workshop
realizado com o apoio do Hospital de Santa Marta e o Workshop realizado
no Centro Hospitalar de Setúbal, uma campanha online de angariação de
sócios no Facebook da Associação – Campanha Facebook Ads, com um
investimento em publicidade no valor de 200 euros, bem como as diversas
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participações em numerosos eventos, com destaque para o Lançamento
do “The Handbook of Multidisciplinary and Integrated Heart Failure”,
com o apoio da Novartis e a Campanha de sensibilização “Lutar pela
saúde do seu coração, vale a pena!” nas Farmácias Holon de norte a sul
do país.
O incremento da dinamização das atividades da Associação foi outra
prioridade estabelecida tendo, para o efeito, sido promovido uma ação de
recrutamento de voluntários junto de Associações de Estudantes e
grandes empresas nacionais, dirigida pela Secretária-Geral, Dr.ª Ana
Marquilhas.
Em 2019, na Assembleia Geral realizada em 28 de março, a Associação
elegeu um novo presidente, o Dr. Luís Filipe Pereira, sucedendo assim ao
Comandante Vicente Moura que, por motivos de saúde, tinha mostrado o
desejo de antecipar a data do fim do seu mandato. Tendo mostrado
disponibilidade para continuar a colaborar na Associação, o Comandante
Vicente Moura foi, na referida Assembleia Geral, proposto e eleito para o
cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que estava vago desde
o falecimento do Senhor Joaquim Henriques Pereira, fundador e principal
impulsionador da constituição da AADIC.
A Associação estabeleceu, ainda, as suas prioridades para o ano 2020, as
quais ficaram plasmadas no respetivo Plano de Atividades aprovado na
Assembleia Geral realizada em 12 de dezembro de 2019.

2.1.

Visão, Missão e Objetivos da AADIC

2.1.1. Visão
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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

(1)

Vogal- Frederico Bessone Pereira
Secretário – Ana Maria Couras

Direção
Presidente – Luís Filipe Pereira

(1)

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

Conselho Fiscal
Presidente - António Barros Feu
Vogal – Nuno Manuel Condeixa da Gama Castanheira
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(1) A partir de 28 de março de 2019

3. Principais Iniciativas em 2019

Em 2019 os eventos que destacamos pela sua relevância para o
crescimento da AADIC e divulgação da Insuficiência Cardíaca são:
• Lançamento do “The Handbook of Multidisciplinary and
Integrated Heart Failure”, com o apoio da Novartis - A Associação
divulgou no dia 25 de junho de 2019, no CCB, o guia europeu sobre
a Insuficiência Cardíaca – Handbook, da plataforma europeia Heart
Failure Policy Network (HFPN), junto de players, associações,
sociedades médicas, comissão parlamentar de saúde, Direção-Geral
da Saúde e Ordem dos Médicos. Esta apresentação realizou-se com
o intuito de mudar o paradigma atual do crescente número de
pessoas com esta patologia em Portugal. O manual apresentado
trata-se de uma narrativa credível e aprofundada que pode ser
utilizada para criar consenso político em relação à Insuficiência
Cardíaca, a nível nacional e também europeu;
• I Workshop AADIC para utentes com Insuficiência Cardíaca do
Hospital de Santa Marta, do ciclo de Workshops “IC: conhecer para
melhor viver” – o workshop foi integrado no 12th Lisbon Summer
Meeting, que se realizou no dia 6 de julho, no Centro Cultural de
Belém. O workshop, que juntou mais de 40 pessoas, contou com
um painel de profissionais de saúde do Hospital de Santa Marta e
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com a participação de vários doentes, que na primeira pessoa
contaram a sua história de vida e o seu dia a dia depois do
diagnóstico. Para o sucesso deste Workshop contribuiu também a
participação do Chef Carlos Madeira, uma vez que promoveu a
confeção de um menu saudável e adaptável às limitações
alimentares de um utente com insuficiência cardíaca, explicando
também a importância de todos nós adotarmos hábitos alimentares
e estilos de vida cada vez mais saudáveis em prol de uma melhor
qualidade de vida;
• Campanha de Facebook Ads – campanha de angariação de sócios
promovida na página de Facebook da Associação, que permitiu
impactar mais de 30 mil pessoas, aumentar o número de visitas ao
site e página de Facebook e efetivar contactos úteis (atingir e
converter potenciais sócios);
• II Workshop AADIC para utentes com IC do Centro Hospitalar de
Setúbal – o workshop realizou-se no dia 30 de novembro de 2019,
na sala de sessões do Centro Hospitalar de Setúbal. O workshop
apresentou um programa científico, com a participação dos
profissionais de saúde do Centro Hospitalar, relatos na 1ª pessoa de
doentes com insuficiência cardíaca, seguidos neste Centro
Hospitalar, e seus cuidadores, e ainda uma sessão de culinária com
o Chef Carlos Madeira e o Chef Pedro Gaspar;
• Adesão da AADIC à CNS - a AADIC aderiu, em 2019, à Convenção
da Saúde que agrupa cerca de 70 Associações de Doentes.
• Integração da Associação AADIC no Movimento MOVA – a
Associação juntou-se em setembro ao MOVA - Movimento Doentes
pela Vacinação, que tem como principal objetivo a sensibilização da
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população, dos profissionais de Saúde e dos decisores políticos para
a importância da vacinação na idade adulta. O MOVA - Movimento
Doentes pela Vacinação fica agora composto por 10 entidades,
todas distintas nas patologias e nas causas que defendem, e todas
unidas num objetivo comum: a promoção dos direitos dos (seus)
doentes;
• Participação na sessão de Esclarecimento “Direito à Vacinação”, a
convite do MOVA, no dia 29 de outubro - O objetivo deste
encontro foi clarificar a informação sobre vacinação em todas as
fases da vida entre Associações de Doentes, Sociedades Científicas e
profissionais de saúde. A AADIC integrou, no passado mês de
setembro, este Movimento que visa sobretudo a sensibilização da
população, dos profissionais de Saúde e dos decisores políticos para
a importância da vacinação na idade adulta;
• Parceria Farmácias Holon – Revista H - divulgação de artigos de
opinião, assinados pelo conselho técnico-científico e o presidente
da Associação, sobre a insuficiência cardíaca na Revista H, com
periodicidade bimestral;
• Campanha “Lutar pela saúde do seu coração, vale a pena!” campanha de sensibilização para a insuficiência cardíaca promovida
pela AADIC com o apoio das Farmácias Holon e a Novartis,
destinada a doentes, familiares, cuidadores e população, nas
farmácias de norte a sul do país;
• Sessão de esclarecimento sobre a IC na Universidade Sénior de
Almada (USALMA) - a Fundação Portuguesa de Cardiologia, com o
apoio da AADIC, realizou no dia 17 de maio, na Universidade Sénior
de Almada (USALMA), uma sessão de esclarecimento sobre
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insuficiência cardíaca. A iniciativa inseriu-se nas atividades de “Maio,
Mês do Coração” e pretendeu sensibilizar os alunos para esta
doença que afeta cerca de meio milhão de portugueses;
• Campanha “O seu coração não tem de ser uma prisão” - Todos os
anos a Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC) elege o mês de
maio como o “Mês do Coração”. Este ano lançou, com o apoio da
Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, a
campanha “O seu coração não tem de ser uma prisão”, com o
objetivo de sensibilizar para a prevenção da doença cardiovascular
e alertar para os seus fatores de risco.
• Manual para cuidadores de doentes com insuficiência cardíaca –
os associados cuidadores da AADIC, em colaboração com a Escola
Superior de Tecnologia e Saúde de Lisboa, ajudaram na elaboração
de um manual para cuidadores.

3.1. Registo da participação da AADIC em diversos eventos no ano
2019

I.

Workshop AADIC para utentes com Insuficiência Cardíaca do
Hospital de Setúbal
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II.

A Dra. Dulce Brito, cardiologista e membro do Conselho TécnicoCientífico da AADIC, esteve no programa da Cristina, na SIC, a
explicar que a Insuficiência Cardíaca não tem idade.

III.

No dia 25 de junho, a AADIC apresentou o “The Handbook of
multidisciplinary and integrated heart failure care”, da plataforma
europeia Heart Failure Policy Network (HFPN), no Centro Cultural de
Belém, na sala Amália Rodrigues.
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IV.

A Dra. Maria José Rebocho, Cardiologista e membro do Conselho
Técnico-científico da AADIC, em entrevista ao portal Saúde Online,
falou sobre Insuficiência Cardíaca, as suas causas, sintomas e
prevalência em Portugal.

V.

I Workshop AADIC para utentes com Insuficiência Cardíaca do
Hospital de Santa Marta
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VI.

Dr. Luís Filipe Pereira, presidente da Associação de Apoio aos
Doentes com Insuficiência Cardíaca (AADIC), em entrevista ao portal
Newsfarma, à margem da apresentação do Handbook da
plataforma europeia Heart Failure Policy Network (HFPN).

VII.

A propósito da Campanha “Lutar pela saúde do seu coração, vale a
pena!”, promovida em colaboração com as Farmácias Holon, o
Presidente da Assembleia Geral da AADIC, o Comandante Vicente
Moura, esteve no canal S+ a falar sobre os objetivos desta
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campanha e sobre a importância da intervenção farmacêutica na
gestão desta doença.

VIII.

O Presidente da AADIC, Dr. Luís Filipe Pereira, marcou presença,
enquanto moderador, numa das Conferências do Simpósio
“Insuficiência Cardíaca, Dislipidemias e Aterosclerose”, no Hotel Vip
Executive Entrecampos.
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IX.

A AADIC apoiou e promoveu a participação na Convenção Nacional
da Saúde 2019, no dia 18 de Junho, no Centro de Congressos de
Lisboa – Junqueira.

X.

Entrevista ao Presidente Dr. Luís Filipe Pereira no Notícias Magazine
a propósito da Campanha “Lutar pela saúde do seu coração, vale a
pena!”, promovida em colaboração com as Farmácias Holon.

XI.

A Fundação Portuguesa de Cardiologia, com o apoio da AADIC,
realizou no dia 17 de maio, na Universidade Sénior de Almada
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(USALMA), uma sessão de esclarecimento sobre insuficiência
cardíaca.

XII.

No âmbito da campanha de sensibilização ‘Lutar pela saúde do seu
coração', realizada em parceria com as Farmácias Holon, a AADIC
esteve presente no Faz Sentido, da SIC Mulher.

XIII.

Âmbito da campanha de sensibilização ‘Lutar pela saúde do seu
coração', realizada em parceria com as Farmácias Holon, a AADIC
esteve presente no programa Manhãs na TV, da Kuriakos TV.
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XIV.

A AADIC foi uma das associações fundadoras do projeto Hoope portal que resulta da união de vontades de 28 associações de
doentes com um objetivo comum: aproximar Associações de
Doentes dos cidadãos, e simplificar o acesso às Associações, aos
serviços por elas prestados e a informação sobre direitos e apoios
ao dispor dos doentes.
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XV.

O Dr. Luís Filipe Pereira foi nomeado para dirigir, a nível nacional, a
Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca
(AADIC).

XVI.

O Presidente da AADIC, Comandante Vicente Moura, marcou
presença na Alameda, para o início das ativações da Campanha
“SINAIS DO CORAÇÃO. NÃO DEIXE A VIAGEM ACABAR CEDO
DEMAIS”.

XVII.

No seguimento da presença do Presidente da AADIC, Comandante
Vicente Moura, no dia 25 de janeiro, na Alameda, na ativação da
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Campanha "Sinais do coração. Não deixe a viagem acabar cedo
demais", concedeu uma entrevista sobre a Campanha e a
importância destas iniciativas na divulgação da Insuficiência
Cardíaca junto da população portuguesa.

XVIII.

A Professora Cândida Fonseca, membro do Conselho TécnicoCientífico da AADIC, explicou ao RAIO X o que é a insuficiência
cardíaca.

XIX.

A AADIC marcou presença na Reunião da Sociedade Portuguesa de
Cardiologia que se realizou nos dias 25 e 26 de janeiro.
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A propósito da presença da AADIC em mais de 50 notícias difundidas pelos
meios de comunicação em formato televisão, online e imprensa,
destacamos a reportagem na Revista Saúde e Bem-Estar, no âmbito da
Campanha “Lutar pela saúde do seu coração, vale apena!”, e dos artigos
de opinião publicados na Revista H.
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4. Protocolos AADIC

Durante o ano 2019, 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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5. Demonstrações Financeiras

Relatório de Atividades & Contas 2019

27

AADIC

AADIC Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
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AADIC Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
DO EXERCÍCIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019
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6. Anexos
Anexo I - Notas Finais
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Agradecimentos

A Direção expressa o seu reconhecido agradecimento por todos os apoios
recebidos pela AADIC durante o ano 2019, com especial destaque para:
• Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e do
Conselho Técnico-Científico, que, em regime de voluntariado, vêm
apoiando a Associação, zelando pelo prosseguimento da rota que
permite o cumprimento dos desígnios inerentes à Missão e objetivos
da AADIC.
• O Comandante Vicente Moura, primeiro Presidente da AADIC, pela
dedicação e grande disponibilidade demonstradas, que se revelaram
particularmente importantes no desenvolvimento dos primeiros
passos da Associação.
• A Secretária-Geral, que, também em regime de voluntariado, tem
sido incansável na coordenação global e revelado uma grande
dedicação a esta nobre causa.
• O Miguel Paiva, com a sua empresa Ginger Beard Audiovisuais, e a
Drª Marta Bastos, que durante grande parte do ano disponibilizaram,
sem encargos para a Associação, o seu trabalho nas Áreas
Fotografia/vídeo e Contabilidade/Fiscalidade, respetivamente.
• Os Chefs Carlos Madeira e Pedro Gaspar, que prontamente se
disponibilizaram, sem quaisquer encargos para a AADIC, a colaborar
nos workshops dos Hospitais de Santa Marta e de Setúbal, trazendo
os produtos e com eles confecionando refeições saudáveis em
divertidas aulas de culinária realizadas "ao vivo".

Relatório de Atividades & Contas 2019

31

AADIC

• 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 tem disponibilizado as
instalações para acolher as Assembleias Gerais da AADIC; a CTBH Carita, Taborda e Barbas Homem - Sociedade de Advogados, RL, que
tem também acolhido, nas suas instalações, as nossas reuniões de
Direção; as Administrações e os Serviços de Cardiologia dos Hospitais
de Santa Marta e de Setúbal, que tornaram possível, com o seu apoio,
a concretização dos workshops para os seus doentes com IC; a
Novartis e a Servier Portugal, cujos contributos e donativos foram
decisivos para o desenvolvimento da atividade da AADIC,
nomeadamente a realização dos eventos e a instalação e
manutenção do "site"; o Instituto do Coração e as Farmácias Fontes
Pereira de Melo, Calvário e Químia, pelos benefícios propostos aos
Associados da AADIC; a Creative Press, que assessorou a AADIC na
Área Comunicação/imagem.
• 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 todos.

Anexo II - Proposta de Aplicação de Resultados
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A Direção propõe que seja dada a seguinte aplicação aos Resultados
Líquidos do Exercício, no montante de 10.171,49 €:
Resultados Transitados ...................................................... 10.171,49 €
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