
Comemorações dos 90 anos da APDP

No 2º semestre de 2016 a equipa da Fundação 
Ernesto Roma esteve envolvida no 
planeamento e na organização das festividades 
que marcaram os 90 anos da Associação 
Protectora dos Diabéticos de Portugal.

RReferenciada como a mais antiga associação de 
pessoas com diabetes no mundo, a APDP 
assinalou o seu aniversário no mês de 
novembro – mês da diabetes – com dois 
grandes acontecimentos:

•• Espetáculo comemorativo dos 90 anos da 
APDP, a 4 de novembro, no Auditório da 
Faculdade de Medicina Dentária, em Lisboa. 
João Balula Cid, Carlos Guilherme, Celina 
Pereira, Filipa Pais, Jorge Batista Silva, José 
Fanha, Vitorino, Vitor de Sousa e Yolanda 
Soares foram os artistas que juntaram a sua voz 
pela pela causa da diabetes.

• Festa da diabetes nos 90 anos da APDP, dia 26 
de novembro, no Pavilhão Desportivo do Casal 
Vistoso. Encontro dirigido às pessoas com 
diabetes de todo o país, familiares e amigos, 
mas também para todas as pessoas com 
interesse em participar, fazendo deste evento 
um dia especial, de convívio e de solidariedade.

AA Festa da APDP contou com convidados 
ilustres, como o Presidente da Assembleia da 
República, Eduardo Ferro Rodrigues, na sessão 
de abertura, o apresentador Jorge Gabriel ou o 
chefe de cozinha Vitor Sobral.

HouHouve momentos de showcooking, vídeo, 
música, dança e poesia. Paralelamente, 
aconteceram a Feira das Associações, na qual 
marcaram presença 15 associações de diabetes 
de todo o país, alguns stands institucionais de 
laboratórios farmacêuticos e o Roteiro da APDP, 
onde profissionais da associação apresentaram 
asas valências e as especialidades da Clínica de 
Diabetes.

Contactos:
ernestoroma@fundacao.pt

www.fundacaoernestoroma.org
facebook.com/ernestoromafundacao

Petição “Associação Protectora dos 
Diabéticos de Portugal no Serviço 
Nacional de Saúde”

AA Fundação Ernesto Roma apoiou a elaboração 
e a recolha de assinaturas da petição 
“Associação Protectora dos Diabéticos de 
Portugal no Serviço Nacional de Saúde”, 
entregue na Assembleia da República.

NoNo seguimento da apreciação em plenário, foi 
recentemente aprovado, por maioria 
parlamentar, um projeto de resolução que 
recomenda ao Governo que "seja celebrado um 
acordo de cooperação de âmbito nacional entre 
a Administração Central dos Sistemas de Saúde 
I.P. e a Associação Protectora dos Diabéticos de 
PorPortugal, por um período de cinco anos".
Cabe agora ao Ministério da Saúde a decisão 
final.

Programa de educação terapêutica na 
Sãvida/EDP

No seguimento da campanha de comunicação e 
de rastreio realizada no Grupo EDP, a APDP foi 
responsável pela formação de enfermeiros da 
Sãvida para a implementação do Programa de 
Educação Terapêutica “Juntos é Mais Fácil” 
junto dos colaboradores da EDP com diabetes 
tipo 2. 
AA Fundação prepara agora o relatório de 
avaliação final desta atividade.

Não à Diabetes! Desafio Gulbenkian

A Fundação continua a colaborar com a APDP na 
organização, formação e comunicação do Desafio 
Gulbenkian Não à Diabetes.
“Nun“Nunca acontece só aos outros” é o mote para a 
campanha de prevenção NÃO à diabetes!, 
lançada em 21 municípios a 14 de novembro de 
2016. A campanha apela às pessoas para que 
façam online a sua própria avaliação do risco 
relativamente à diabetes.
NosNos concelhos de Alvito, Benavente, Oliveira de 
Azeméis e Viseu, no Dia Mundial da Diabetes, 
desenvolveram-se já várias iniciativas de rastreio 
e de sensibilização para a prevenção da diabetes 
tipo 2.

Ainda no âmbiAinda no âmbito deste desafio, a APDP promoveu 
ações de formação a enfermeiros para integrarem 
o primeiro programa em Portugal e um dos 
primeiros no mundo, de prevenção da diabetes 
tipo 2. O Programa “Gosto!” já iniciou em várias 
unidades de saúde do País.
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