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Portugal – Apoios a Associações de 
Doentes 
 
Respira - Associação Portuguesa de Pessoas com DPOC e outras 
Doenças Respiratórias Crónica 
 
A RESPIRA – Associação Portuguesa de Pessoas com DPOC e Outras Doenças 
Respiratórias Crónicas tem como missão contribuir para a prevenção e tratamento das 
doenças respiratórias e ser um pilar na defesa dos interesses e direitos das pessoas com 
DPOC e outras doenças respiratórias crónicas. 

 
Em 2021: 

• A GSK concedeu um apoio financeiro, no valor de €4.556 (Quatro Mil Quinhentos e 
Cinquenta e Seis Euros) para apoiar a implementação da campanha “Respire Mais Ar 
Puro, Inspire Menos Tabaco””, no âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco. 
 
O valor deste apoio representou menos de 25% do orçamento anual da instituição. 
 

.................................................................................................................... 
 
Evita – Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes 
Relacionados com Cancro Hereditário. 
 
A Evita – Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes Relacionados com 
Cancro Hereditário tem como missão melhorar a qualidade de vida dos doentes e famílias 
afetadas pelo cancro hereditário; ser uma voz ativa entre instituições, comunidades médicas 
e científicas, media, associações de doentes semelhantes e o público em geral; informar as 
pessoas para que possam avaliar o seu risco de cancro por predisposição genética, histórico 
familiar ou outros fatores. 

 
Em 2021: 

• A GSK concedeu um apoio financeiro no valor de €2.500 (Dois Mil e Quinhentos Euros) 
para apoiar o projeto “Plataforma EVITA” – um espaço dedicado ao doente, acessível em 
qualquer dispositivo, no qual todos os portadores de mutações genéticas com alto risco 
de cancro registam e gerem de forma autónoma e independente os seus dados clínicos 
para criar um reportório de conhecimento sobre o cancro hereditário. 
 
O valor deste apoio representou menos de 25% do orçamento anual da instituição. 
 

.................................................................................................................... 
 

MOG - Movimento Cancro do Ovário e outros Cancros 
Ginecológicos 
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MOG é uma associação sem fins lucrativos, dedicada às mulheres que sofrem de cancro do 
ovário ou de outros cancros ginecológicos. Empenhada em melhorar a qualidade de vida de 
todas as mulheres que lidam com estas patologias, o MOG pretende aumentar a 
consciencialização sobre o impacto dos cancros ginecológicos na vida das doentes e dos 
seus familiares, colaborando com várias entidades para garantir o diagnóstico, tratamento e 
acompanhamento adequados desta comunidade. 

 
Em 2021: 

• A GSK concedeu um apoio financeiro, no valor de €14.500 (Catorze Mil e Quinhentos 
Euros) para apoiar a implementação do plano de atividades para o ano de 2021. 

 
O valor deste apoio representou menos de 25% do orçamento anual da instituição. 
 

.................................................................................................................... 
 

LPCDR – Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas 
 
LPCDR é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1982, dedicada à educação social 
das pessoas com doenças reumáticas e da população em geral, difundindo informações 
sobre a natureza, tratamento, prevenção e repercussões sociais destas patologias. 

 
Em 2021: 

• A GSK concedeu um apoio financeiro, no valor de €3.000 (Três Mil Euros) para apoiar a 
implementação do plano de atividades para o ano de 2021. 

 
O valor deste apoio representou menos de 25% do orçamento anual da instituição. 
 

.................................................................................................................... 
 

GAT - Grupo de Ativistas em Tratamento  
 
GAT é uma estrutura de adesão individual e de cooperação entre pessoas de diferentes 
comunidades e de diferentes organizações, afetadas pelo VIH e SIDA, infeções sexualmente 
transmissíveis, hepatites virais e tuberculose. Trata-se de uma organização não-
governamental, sem fins lucrativos registada como IPSS. 

 
Em 2021: 

• A GSK concedeu um apoio financeiro, no valor de €5.000 (Cinco Mil Euros) para apoiar 
a implementação e operacionalização do projeto “Promoção da completude vacinal 
contra hepatite B em populações vulneráveis, migrantes ou em situação irregular”. 

 
O valor deste apoio representou menos de 25% do orçamento anual da instituição. 
 

.................................................................................................................... 
 

ADL - Associação de Doentes com Lúpus 
A ADL é uma associação sem fins lucrativos, vocacionada para apoiar as pessoas com Lúpus 
em Portugal e as atividades que desenvolve são dirigidas a todos os doentes e familiares de 
doentes com Lúpus. Os seus objetivos são: divulgar a doença; apoiar os doentes e as suas 
famílias; promover os direitos dos doentes com Lúpus; dinamizar a cooperação com 
Associações congéneres nacionais e estrangeiras. 
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Em 2021: 

• A GSK concedeu um apoio financeiro, no valor de €2.500 (Dois Mil e Quinhentos Euros) 
para apoiar a realização de duas sessões de esclarecimento, em formato virtual, dirigidas 
a doentes com Lúpus e seus familiares, no âmbito do dia mundial do Lúpus. 
 
O valor deste apoio representou menos de 25% do orçamento anual da instituição. 
 

.................................................................................................................... 
 

APCL – Associação Portuguesa Contra a Leucemia 
 
A APCL é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2002 por um conjunto de médicos 
e doentes e que tem vindo a desenvolver um trabalho importante na área da hemato-
oncologia em Portugal. 

 
Em 2021: 

• A GSK concedeu um apoio financeiro, no valor de €3.000 (Três Mil Euros) para apoiar a 
realização das Segundas Jornadas Virtuais da APCL “Uma Visão sobre as doenças 
hemato-oncológicas em Portugal”, direcionadas aos doentes e cuidadores destas 
patologias. 
 
O valor deste apoio representou menos de 25% do orçamento anual da instituição. 
 


