
Estamos no sexto ano de actividade da 
Campanha 100 Mecenas e a Fundação 
Ernesto Roma continua a nortear todo o seu 
trabalho nas vertentes da educação da 
pessoa com Diabetes, na formação dos 
profissionais que lidam com a doença, no 
apoio a instituições de referência nacionais, 
nosnos programas na área da investigação com 
vista à cura da Diabetes, em projectos de 
promoção e educação para a saúde e na 
sensibilização da população para a 
problemática desta doença, sem esquecer o 
acompanhamento e o apoio à Escola da 
Diabetes.

Escola da Diabetes
A Escola da Diabetes está a funcionar em 
pleno com formação em sala, conferências, 
workshops de “Cozinha Saudável” e 
actividade física, em ginásio, com 
acompanhamento permanente por 
profissionais qualificados.

Campanha 100 MecenasCampanha 100 Mecenas
O contributo dos Mecenas está orientado 
para a aquisição de uma Unidade Móvel de 
Saúde, além da manutenção das 
actividades da Escola da Diabetes.

Cursos de Formação chegaram a mil 
pessoas
DuranteDurante o ano de 2013, a Fundação 
financiou 15 cursos de Formação e 
Educação para crianças, jovens e pessoas 
adultas com Diabetes e seus familiares. Contactos:

ernestoroma@fundacao.pt

Estes cursos foram realizados na Escola da 
Diabetes e frequentados por cerca de mil 
pessoas.
Em parceria com a APDP, no âmbito da 
educação nutricional, a Fundação tem vindo 
a participar nos vários cursos do CPID – 
Cuidados às Pessoas Idosas com Diabetes.

Protocolos eProtocolos e Acções de Rastreio
JáJá no âmbito da prevenção e sensibilização 
da Diabetes e inserido no projecto de 
intervenção em bairros vulneráveis de 
Lisboa, Loures, Oeiras, Odivelas, Sintra e 
Amadora (ao abrigo de protocolos e/ou 
acordos com as respectivas Câmaras 
Municipais e Gebalis) a Fundação faz este 
anoano o respectivo balanço final de quatro 
anos. Assim, foram feitos rastreios a  cerca 
de 15 mil pessoas. Participaram nas acções 
de sensibilização  para a  Diabetes 2.493 
pessoas ligadas à acção social e aos 
cuidados directos pertencentes às juntas de 
freguesia, associações e instituições 
actuantesactuantes nas áreas destes municípios e 
foram feitas acções de formação a um 
universo de 249 pessoas.

Continuamos a participar em iniciativas de 
promoção de Saúde, junto de outras 
associações e/ou organizações.

“Oficina da Diabetes”
Este foi um dos projectos seleccionados do 
Programa “Cidadania Ativa”, financiado por 
EEAGRANTS e promovido e coordenado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian.

“Oficina“Oficina da Diabetes” foca-se na 
capacitação de mulheres imigrantes para a 
sua melhor integração do mercado de 
trabalho e desenvolvimento de uma práctica 
profissional que lhes permita sustentar, ser 
autónomas e participar activamente na 
sociedade. Este projecto contribui  para a 
promoçãopromoção para a igualdade de 
oportunidades no acesso ao emprego de 
mulheres imigrantes, facilitando a sua 
inclusão social através da aquisição de 
competências na área da prestação de 
cuidados a idosos e a crianças com 
Diabetes.

www.fundacaoernestoroma.org
facebook.com/ernestoromafundacao

Projecto “Oficina da Diabetes”
Um dos vencedores do Programa “Cidadania Activa” da Fundação Calouste Gulbenkian
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