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A campanha “100 Mecenas 
Unidos pela Diabetes”, divulgada 
a nível nacional, tem como 
objectivo atingir 100 empresas, 
marcas, organizações, pessoas 
individuais e entidades nacionais, 
consciencializando a população 
para esta realidade que atinge cerca 
de 900 mil pessoas em Portugal. 
O contributo enquanto patrono da 
causa terá como fim a viabilização 
da Escola da Diabetes Ernesto 
Roma destinada à formação de 
profissionais de saúde e doentes, 
para que, no seu dia-a-dia, saibam 
lidar com a Diabetes e com as 
suas formas de tratamento. Todas 
as despesas de formação serão 
asseguradas pela Fundação Ernesto 
Roma. A campanha visa também o 
reforço do apoio à APDP, a mais 
antiga associação do mundo no 
acompanhamento das pessoas com 
Diabetes, e a investigação sobre a 
prevenção, o tratamento e a cura da 
Diabetes.

Para a concretização destes 
objectivos é fundamental o seu apoio 

enquanto embaixador da causa, para 
dar a conhecer esta campanha às 
entidades, organizações, empresas 
ou pessoas individuais que conheça 
e que possam estar interessadas em 
ser um dos “100 Mecenas Unidos 
pela Diabetes”. 

Para o manter a par de todos os 
desenvolvimentos desta campanha, 
criamos uma newsletter que lhe 
faremos chegar periodicamente. 
Caso pretenda reencaminhar esta 

newsletter para algum dos seus 
contactos, envie-nos p.f. o e-mail para 
que o possamos adicionar à nossa 
mailing list.

O seu apoio poderá decisivamente 
ajudar a enfrentar este desafio. A sua 
ajuda permitirá reduzir o número de 
novas pessoas com diabetes e para 
aqueles que já a têm, continuar a ter 
como lema a sua plena integração 
social e a melhoria da sua qualidade 
de vida. Contamos consigo. 

Lançamento da Campanha 
“100 Mecenas Unidos pela Diabetes”
O Jantar de Lançamento da Campanha “100 Mecenas Unidos pela Diabetes”, organizado pela Fundação 
Ernesto Roma, teve como objectivo reunir um grupo de figuras públicas proeminentes na nossa sociedade. 
Foi com um enorme prazer que contámos com a sua presença neste jantar, na APDP, e agradecemos desde 
já o empenho e dedicação que, enquanto embaixador, possa emprestar a esta causa. 

COntACtOs  
Para mais informações, p.f. contacte:

Fundação Ernesto Roma: 
Joana Mortágua 
ernestoroma@fundacao.pt 
Telf: (+351) 213 816 107

Imprensa:

Sofia Paredes 
sp@multicom.co.pt

Isabel Fragoso 
if@multicom.co.pt

Telf: (+351) 217 249 300 


