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 MENSAGEM DO PRESIDENTE 
 
A AADIC-Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca 

foi constituída em Maio de 2017 com a finalidade de apoiar os doentes com 

Insuficiência Cardíaca (IC), seus familiares e amigos. 

Esta doença, como adiante mais explicitamente se refere, atinge já hoje 

uma percentagem significativa da população portuguesa e apesar da sua 

gravidade e crescente prevalência , em especial nos estratos etários mais 

envelhecidos, é ainda mal compreendida. 

De facto, a IC é já hoje um problema significativo de saúde pública, com 

uma mortalidade superior às doenças oncológicas, e atinge uma parte 

relevante da população: o nº. de 400.000 pessoas portadoras de IC, que é 

normal e publicamente referido, resulta de um estudo realizado há mais de 

20 anos pelo que é de admitir, dado o envelhecimento da população, que 

hoje a expressão da IC no país possa ser superior aos 4% da população 

total.  

Neste contexto, a AADIC, em 2021, continuou os seus esforços de 

crescimento e consolidação da sua actividade tendo desenvolvido um 

conjunto extenso de iniciativas que se encontram documentadas adiante 

neste Relatório. 

A actividade da AADIC, neste ano de 2021, à semelhança do que ocorreu 

no ano anterior, continuou a ser marcada pela limitação da realização de 

eventos presenciais,  dada a situação provocada pela pandemia COVID 19. 

Neste sentido, as iniciativas da AADIC, neste ano, concretizaram-se em 

grande parte por via digital com a realização de um relativamente elevado 

número de webinares, também adiante documentados. 

Estes webinares, com a participação de especialistas convidados, e 

envolvendo os nossos associados e, de uma forma mais geral, as pessoas 

com IC (que os puderam acompanhar na nossa página do Facebook) 
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promoveram a discussão e propiciaram a difusão de informação sobre 

temas tão diversos e importantes como os cuidados a observar nestes 

tempos de pandemia, a importância da reabilitação cardíaca, o 

conhecimento de dispositivos cardíacos (como os pacemakers e 

desfibrilhadores) , a prevenção e sensibilização para a IC e o papel 

fundamental dos cuidadores. 

Ao mesmo tempo a AADIC também realizou iniciativas conducentes a 

promover o bem estar físico e mental dos nossos associados, como aquelas 

referentes às aulas de ginástica, via zoom, e ao projecto Risadaria. 

Neste ano de 2021, a AADIC continuou também a colaborar e a participar 

em organizações internacionais, como a “Global Heart Hub” e a “HFPN-

Heart Failure Policy Network”. 

Deste modo, a AADIC participou na iniciativa “COVID Response Patient-

Led “ da Global Heart Hub, adiante referida neste Relatório, destinada a 

desmistificar os mitos associados à COVID19 e a consciencializar a 

população para a importância de não ignorar os sintomas e recorrer aos 

serviços de urgência. 

No que respeita à HFPN a AADIC participou em várias iniciativas: 

- na elaboração do documento “Action Statement on Heart Failure” 

destinado a contribuir para o combate à IC e doenças cardiovasculares e 

apresentado ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia e ao Conselho 

da Europa 

- na preparação do evento “Heart Failure Policy Summit” que teve por 

objectivo  discutir as melhores práticas  a nível europeu e sublinhar os 

aspectos principais de combate à IC em 2021 e anos seguintes 

- na elaboração do documento “Trailblazers Hub – Strategic Consensus for 

Heart Failure : Call for Action in Portugal “. 
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No ano de 2021, a AADIC continuou a sua politica 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 o apoio e a colaboração em 

algumas iniciativas realizadas. De salientar, neste âmbito, a excelente 

relação e colaboração com a SPC- Sociedade Portuguesa de Cardiologia e 

FPC-Fundação Portuguesa de Cardiologia. 

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 2021, cuja contribuição foi muito importante para 

o sucesso das mesmas.  
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1. Introdução 
 

A atividade da AADIC no ano 2021 permaneceu muito condicionada pela 

pandemia Covid-19 cuja evolução, através das variantes Delta e 

posteriormente Ómicron, obrigou à imposição de fortes medidas 

restritivas à população para travar os crescimentos dos contágios, dos 

consequentes internamentos hospitalares e dos óbitos deles derivados 

que, infelizmente, ultrapassaram os 12 mil no ano. 

 

A Associação, tendo ficado impossibilitada de concretizar grande parte 

dos eventos presenciais previstos para 2021, continuou, à semelhança do 

que já tinha ocorrido no ano anterior, a privilegiar a via digital para o 

desenvolvimento das suas atividades, destacando-se a realização de 6 

webinars, muito participados e apreciados por doentes e cuidadores, 

assim como a disponibilização de aulas de ginástica online e o projeto 

"Risadaria", que contribuíram para associar o bem físico e mental dos 

vários participantes. 

 
 

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.  
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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. 

 
1.2. 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 
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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. 

 

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. 

 

Em dezembro de 2021, teve inicio o estudo PORTHOS, promovido 

pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) e a AstraZeneca, em 

parceria com a NOVA Medical School – Faculdade de Ciências Médicas, 

para determinar a prevalência de insuficiência cardíaca (IC) na população 

portuguesa. Esta iniciativa, que pretende avaliar a prevalência real e 

caracterizar clinicamente a insuficiência cardíaca (IC) em Portugal, pela 

sua importância e dimensão, conta com o apoio da AADIC. 

 

https://www.facebook.com/spcardiologia/?__cft__%5b0%5d=AZUPGEUgEpwT7EQm14ltSAzMWxLLQN7DBVqM-s-h0D25Q0slk76fdZmp-rkX5G2SohSFQM0135LENhvd4pNhvmyEpuc2pOecJ1jYuIw2hQvwkbTP3ZyjunfHTCN5qwOqKBs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FaculdadeCienciasMedicasNOVA/?__cft__%5b0%5d=AZUPGEUgEpwT7EQm14ltSAzMWxLLQN7DBVqM-s-h0D25Q0slk76fdZmp-rkX5G2SohSFQM0135LENhvd4pNhvmyEpuc2pOecJ1jYuIw2hQvwkbTP3ZyjunfHTCN5qwOqKBs&__tn__=kK-R
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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. 

 

A AADIC tem como Presidente o Dr. Luís Filipe Pereira e é apoiada por um 

Conselho Técnico-Científico constituído por três médicas cardiologistas: a 

Drª Maria José Rebocho, que tem demonstrado um apoio inexcedível e 

muito tem contribuído para o sucesso das atividades da Associação, as 

Prof.ªs Doutoras Cândida Fonseca, Internista do Hospital São Francisco 

Xavier, e Dulce Brito, cardiologista do Hospital de Santa Maria. 

Em junho de 2021, a Direção cooptou o Dr. Rui Freire para substituir o 

Engº Miguel Ferreira, anterior Vogal, que tinha pedido para libertar o 

cargo, por motivos pessoais; a cooptação foi posteriormente ratificada na 

Assembleia Geral realizada em novembro. 

 

A Associação procurou, no ano 2021, apesar do contexto pandémico, 

continuar na linha da frente na sensibilização para a insuficiência cardíaca 

junto da população, doentes, cuidadores e decisores políticos. Foi com o 

objetivo de cumprir esse objetivo que promoveu a Campanha “De Coração 
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Cheio & Sem Reservas”, realizou sessões pedagógicas nas escolas e que 

desenvolveu um ciclo de webinars (sessões e workshops online), a criação 

e divulgação de newsletters e monofolhas sobre a temática da 

insuficiência cardíaca, 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 isso, sido implementado um projeto 

das aulas de ginástica via zoom para sócios AADIC, além de vídeos no 

nosso site com exercícios que podem ser realizados em casa por doentes 

com IC, e da Risadaria, uma iniciativa orientada pela nossa sócia Paula 

Vital. A AADIC participou na campanha internacional “COVID Response 

Patient-led” da Global Heart Hub, ajudou a promover a Campanha de 

crowdfunding do livro «O meu coração nasceu diferente», aderiu ao 

projeto Cardio365º, dedicado à prevenção das doenças Cérebro-

Cardiovasculares, participou na mesa redonda sobre o acesso aos 

cuidados de saúde da campanha de sensibilização “o acesso aos cuidados 

de saúde é um direito de todos”; participou em várias campanhas 

internacionais do Global Heart HUB; e apoiou o Movimento “Cuidar dos 

Cuidadores Informais” e associou-se à Campanha “Mantenha o 

Tratamento. Mantenha o Batimento".  

 

A AADIC é ainda uma Associação jovem que se encontra em fase de 

crescimento. O número de Associados vem aumentando desde a sua 

constituição, tendo atingido 128 no final do ano 2021. 
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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. 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 - Manuel Pedrosa de Barros 

Vogal – Rui Pinto Freire (1) 

 
Secretária-Geral - Ana Maria Braga Marquilhas 

Secretária Administrativa - Ana Maria Gaspar 

 

Conselho Fiscal  

Presidente - António Barros Feu    

Vogal – Nuno Manuel Condeixa da Gama Castanheira 

 

 

 

(1) Cooptado na reunião de Direção de 07.06.2021, para substituir o Vogal Miguel Feio Ferreira, tendo a 

cooptação sido posteriormente ratificada na Assembleia Geral realizada em 15.11.2021. 
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3. Principais Iniciativas em 2021 

 

3.1. Eventos realizados  

Em 2021, a AADIC concretizou um vasto conjunto de eventos e esteve 

também representada em várias iniciativas desenvolvidas por outras 

entidades, onde a saúde foi tema central, destacando-se os seguintes 

eventos pela sua relevância para o crescimento da AADIC e divulgação da 

Insuficiência Cardíaca: 

 

 Campanha de sensibilização “o acesso aos cuidados de saúde é um 

direito de todos” – a AADIC participou na mesa-redonda, no dia 8 

de janeiro, sobre o acesso aos cuidados de saúde, que teve como 

objetivo alertar para a importância de se encontrar uma solução 

que permita dar resposta à pandemia, sem colocar em causa o 

acompanhamento aos outros doentes. 

 Webinar “Insuficiência Cardíaca: Pacemakers, Desfibrilhadores e 

outros dispositivos Cardíacos” – foi a primeira sessão online do ano 

e aconteceu a 1 de fevereiro. Visou abordar temas como “Verdades 

e mitos sobre os dispositivos cardíacos implantados”, 

“Monitorização remota no contexto pandémico”; “Quando 

implantar Dispositivos Cardíacos?”; “Como escolher os tipos de 

Dispositivos a implementar e qual a Técnica?”. 

 Webinar “Reabilitação Cardíaca na Insuficiência Cardíaca” – 

realizou-se a 24 de fevereiro com o objetivo de mostrar que a 

Reabilitação Cardiovascular permite aumentar a qualidade de vida, 

autonomia e confiança de doentes cardíacos através de programas 

de exercício físico.  
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 Participação nas iniciativas da HFPN-Heart Failure Policy Network- 

A AADIC colaborou em várias iniciativas desta organização europeia 

participando na elaboração de documentos importantes como a 

“Action Statement on Heart Failure” destinado a contribuir para o 

combate, a nível europeu,  à IC e doenças cardiovasculares e  como 

o “Trailblazers Hub – Strategic Consensus for Heart Failure” : Call for 

Action in Portugal, destinado a definir um consenso estratégico de 

combate à IC no nosso país. A AADIC também participou na 

preparação do evento “Heart Failure Policy Summit” que teve por 

objectivo discutir as melhores práticas a nível europeu e os 

principais aspectos de combate à IC em 2021 e anos seguintes. 

 Campanha internacional “COVID Response Patient-led” da Global 

Heart Hub - a AADIC participou nesta iniciativa que teve como 

objetivo restituir os cuidados aos doentes, desmistificar os mitos 

associados à covid-19 e consciencializar a população geral para a 

importância de não se ignorar os sintomas e recorrer aos serviços 

de urgência. 

 Campanha de Sensibilização para a Insuficiência Cardíaca da 

Global Heart HUB – a Associação apoiou esta iniciativa que visou 

sensibilizar para a Insuficiência Cardíaca e destacar o que é viver 

com esta doença. Este ano, a mensagem desta campanha centrou-

se na vida, porque mesmo com Insuficiência Cardíaca, cada doente 

pode ser ele próprio. 

 Aulas de ginástica via zoom para sócios – para ajudar a melhorar a 

qualidade de vida, a AADIC começou, em março, a promover aulas 

de ginástica e exercício físico adaptado a doentes com insuficiência 

cardíaca através da aplicação ZOOM.  
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 Projeto Risadaria - através desta iniciativa, a associação criou um 

espaço de encontro (online) e imersão voluntária e consciente 

numa atividade promotora do bem-estar físico e mental: rir! Da 

responsabilidade da nossa sócia Paula Vital. 

 Webinar “Os cuidadores na Insuficiência Cardíaca” – a 31 de 

março, especialistas reuniram-se para falar sobre o papel 

fundamental dos cuidadores informais na vida dos doentes e sobre 

o impacto da pandemia nas respostas sociais levando ao aumento 

do número de cuidadores. 

 Campanha “De Coração Cheio & Sem Reservas” - para assinalar o 

Mês do Coração, a AADIC promoveu esta iniciativa motivacional que 

foi, pela primeira vez, dirigida aos doentes com Insuficiência 

Cardíaca e teve por principal objetivo mostrar que é possível viver 

com qualidade de vida, desde que cumpram as recomendações 

médicas e tenham suporte emocional. No âmbito desta campanha, 

a Associação lançou um movimento solidário ao desafiar a 

sociedade civil, os sócios e os profissionais de saúde, a vestirem 

uma camisola vermelha pela Insuficiência Cardíaca, durante o mês 

de maio, e a partilhar em fotografia esse registo na página de 

Facebook da AADIC.  

 Webinar “A Insuficiência Cardíaca em Maio de 21” – no âmbito do 

Mês do Coração, teve lugar, a 25 de maio, este encontro online com 

o objetivo promover uma reflexão sobre a doença ao fim de um ano 

de pandemia. 

 Webinar “Insuficiência Cardíaca: Perspectivas 2021-2022” – 

decorreu no dia 28 de setembro nas plataformas online da 

Associação, para abordar os temas “Desafios da Insuficiência 



AADIC 

Relatório de Atividades & Contas 2021 15 

Cardíaca no século XXI”, “Prevenir e cuidar para não remediar” e “O 

ponto de vista da AADIC”. 

 Campanha “Mantenha o Tratamento. Mantenha o Batimento” – a 

AADIC associou-se a esta iniciativa promovida pela AstraZeneca, 

que visou alertar para a prevenção de doenças cardiovasculares e 

para a importância da adesão ao tratamento. 

 Movimento “Cuidar dos Cuidadores Informais” – a Associação 

apoiou este projeto - que conta com dezenas de associações 

portuguesas, entre as quais a nossa -, numa campanha de 

sensibilização que decorreu em outubro e que abordou este tema 

sob várias perspetivas.  

 Webinar “Insuficiência Cardíaca, Diabetes e Insuficiência Renal” – 

o último webinar do ano teve lugar a 24 de novembro, com objetivo 

abordar questões práticas, causa-efeito e abordagens a estas três 

condições que estão, intimamente, relacionadas entre si.  

 Criação e divulgação de Folhetos sobre a Insuficiência Cardíaca – a 

AADIC desenvolveu e divulgou junto dos sócios, profissionais de 

saúde e pessoas interessadas pela área folhetos informativos sobre 

“Insuficiência Cardíaca: Pacemaker, desfibrilador e outros 

dispositivos cardíacos – Perguntas Frequentes”, “Reabilitação 

Cardíaca – Perguntas Frequentes” e “Programas de Reabilitação 

Cardíaca – Perguntas Frequentes”. 

 Criação e divulgação de Newsletter semestral – este ano a AADIC 

lançou pela primeira vez uma newsletter semestral, duas no total, 

onde aborda temas relacionados com a Insuficiência Cardíaca e 

divulga as suas atividades ao longo do ano. 
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 Sessão solene de apresentação do Estudo PORTHOS 

A AADIC esteve representada na sessão de apresentação do estudo 

Porthos, que ocorreu em dezembro no salão nobre da Câmara 

Municipal de Matosinhos. Este estudo epidemiológico sobre a IC na 

População Portuguesa é promovido pela Sociedade Portuguesa de 

Cardiologia e pela AstraZeneca, com a parceria da Nova Medical 

School.   
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3.2. Registo da participação da AADIC em meios de comunicação no 

ano 2021 
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3.3.   Webinars realizados e promovidos pela AADIC em 2021 

 

Webinar “Insuficiência Cardíaca: Pacemakers, Desfibrilhadores e outros 

dispositivos Cardíacos” 

https://www.youtube.com/watch?v=Dsbz1_CESsk 

 

Webinar “Reabilitação Cardíaca na Insuficiência Cardíaca” 

https://www.youtube.com/watch?v=gqNoAbbtBEs 

 

Webinar “Os cuidadores na Insuficiência Cardíaca” 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZzqVNerQ1Y 

 

Webinar “A Insuficiência Cardíaca em Maio de 21” 

https://www.youtube.com/watch?v=3dCDZ4RU77k 

 

Webinar “Insuficiência Cardíaca: Perspectivas 2021-2022” 

https://www.youtube.com/watch?v=B0Mz8qLrc_A&t=5122s 

 

Webinar “Insuficiência Cardíaca, Diabetes e Insuficiência Renal” 

https://www.youtube.com/watch?v=VMC5LYfrB0c&t=3307s 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dsbz1_CESsk
https://www.youtube.com/watch?v=gqNoAbbtBEs
https://www.youtube.com/watch?v=5ZzqVNerQ1Y
https://www.youtube.com/watch?v=3dCDZ4RU77k
https://www.youtube.com/watch?v=B0Mz8qLrc_A&t=5122s
https://www.youtube.com/watch?v=VMC5LYfrB0c&t=3307s
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3.4.   Folhetos realizados e promovidos pela AADIC em 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.   Neswletter realizada e promovida pela AADIC em 2021 

 

https://aadic.pt/wp-content/uploads/2021/07/NEWSLETTER-AADIC-

01.pdf 

https://aadic.pt/wp-content/uploads/2021/07/NEWSLETTER-AADIC-01.pdf
https://aadic.pt/wp-content/uploads/2021/07/NEWSLETTER-AADIC-01.pdf
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4. Protocolos AADIC 

 

Durante o ano 2021, a AADIC estabeleceu protocolos com o grupo             

A Farmácia - que integra várias farmácias, a Serenity Care - que 

desenvolve soluções de saúde personalizadas, a Reabilita Coração - na 

área do exercício físico para patologias clínicas e telereabilitação, a 

psicóloga Sara Ferreira - na área da Psicologia Clínica e com a Seguradora 

MetLife, por intermédio do seu consultor João Gaspar, que proporcionam 

descontos e condições favoráveis aos seus Associados. 
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5. Análise do Resultado 2021  
 
No exercício do ano 2021, a AADIC obteve um Resultado Líquido negativo 

de  -12 337,49 €. Este resultado negativo é explicado por um acréscimo de 

custos relacionado com o aumento de atividade da Associação, bem como 

pela contabilização, no exercício do ano 2020, de 3 donativos totalizando 

20 000,00 € titulados nos últimos meses desse ano, que ampliaram o 

respetivo Resultado Líquido de 2020, conforme foi mencionado no 

Relatório e Contas respetivo. Os referidos donativos não foram, por esse 

motivo, considerados proveitos do exercício do ano 2021 apesar de terem 

sido recebidos neste ano. 
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6. Demonstrações Financeiras  
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7. ANEXOS 
 
Anexo I - Notas Finais 

 

 

Agradecimentos 

 
A Direção permanece muito reconhecida a todas as pessoas e entidades 
que no ano 2021 se dispuseram a apoiar a AADIC, e dessa forma 
"ajudaram a ajudar", possibilitando o prosseguimento dos objetivos da 
Associação, com especial relevo para: 
 

 Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e do 

Conselho Técnico-Científico que, em regime de voluntariado, 

demonstraram sempre grande disponibilidade e empenhamento 

para apoiar a Associação no cumprimento e realização dos seus Fins 

Estatutários. 

 A Secretária-Geral que, também em regime de voluntariado, 

continuou a revelar-se um grande "motor" da Associação, 

evidenciando grande dedicação e eficácia na coordenação das 

Atividades da AADIC. 

 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, a Macrofin e a Vanessa 

Krithinas, que durante o ano prestaram o apoio profissional à 

Associação nas Áreas Comunicação/Imagem, Fotografia/Vídeo, 

Contabilidade/Fiscalidade e atualização do site aadic.pt, 

respetivamente.  
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 A associada Paula Vital e os Fisiologistas do Exercício, Nuno Marreiros 

e Helena Alves, pela excelente colaboração no âmbito dos projetos 

"Risadaria" e aulas de ginástica online, respetivamente.   

 A Dr.ª Salomé Carvalho, o Dr. Diogo Cavaco, o Sr. José Amorim Barros, 

o Dr. Miguel Mendes, as fisioterapeutas Sofia Santos e Mónica Neto, 

o Sr. Sérgio Fonseca, as Srªs cuidadoras Nélida Aguiar, Ana Batista e 

Amélia Dias, o Dr. Ricardo Mexia, o Prof. Doutor Dr. Filipe Froes, o 

Prof. Doutor Lino Gonçalves, o Dr. Nuno Lousada, a Dr.ª Fátima 

Franco, a Dr.ª Patrícia Franco e o Dr. Sequeira Duarte, que 

amavelmente partilharam muita experiência e conhecimento 

relevantes durante a sua participação nos diversos webinares 

organizados pela AADIC no ano 2021.  

 As Entidades que, de acordo com as suas disponibilidades, iniciaram 

ou mantiveram o seu apoio à AADIC e assim possibilitaram a 

prossecução deste meritório Projeto, 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 no início da existência da Associação 

disponibilizou as suas instalações para acolher as reuniões de 

Direção e as Assembleias Gerais da AADIC; a CTBH - Carita, 

Taborda e Barbas Homem - Sociedade de Advogados, RL, que 

posteriormente acolheu, nas suas instalações e enquanto a 

participação presencial foi possível, as nossas reuniões de Direção; a 

AstraZeneca, a Bayer Portugal, a Boehringer Ingelheim Portugal, a 

Laboratórios Pfizer, a Medtronic Portugal, a Novartis Farma, a OM 

Pharma, a Pfizer Biofarmacêutica, a Roche Sistemas de Diagnósticos, 
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a Servier Portugal e a 2Logical, 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 manutenção do "site"; o Instituto do Coração, as 

Farmácias Fontes Pereira de Melo, Calvário e Químia, o grupo A 

Farmácia e a Reabilita Coração, pelos benefícios concedidos aos 

Associados da AADIC. 

 Os Associados da AADIC, bem como todos os doentes com IC e 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 - Juntos 
Apoiamos Melhor. 
 
 
 
 
 
Em Memória 
 
A Direção assinala, com profundo pesar, o falecimento, no ano 2021, de 

três dos seus Associados: 

 António Alvares. 

  José Agostinho Nunes Lázaro. 

 Maria Hermínia Paiva 

 

"requiescant in pace" 
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Anexo II - Proposta de Aplicação de Resultados 
 
 
No exercício de 2021, a AADIC apresentou um Resultado Líquido negativo 

no montante de -12 337,49 € (doze mil, trezentos e trinta e sete euros e 

quarenta e nove cêntimos, negativos). 

 

A Direção propõe que o Resultado Líquido do Exercício seja transferido 

para a conta Resultados Transitados. 

 

 
 


