
Apoio concedido pelos Laboratórios Pfizer a Associações de Doentes  

 - 2011 -

Ao abrigo do Art. 7º do  Código de Conduta para as relações entre a Indústria Farmacêutica e as Associações de Doentes

Liga Portuguesa Contra o Cancro

 - Bolsa Investigação LPCC / Pfizer

 - 3º Volume da banda desenhada 

 - Gala da LPCC 

 - Dia Mundial do Rim

 - 1º encontro Movimento Vencer e Viver 

                                                                                                                                                             47.953 € 

RARÍSSIMAS - Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras

Apoio financeiro para o bom funcionamento e desenvolvimento das actividades da associação - core 

funding

                                                                                                                                                             28.000 € 

Liga Portuguesa Contra a Epilepsia

Apoio financeiro para o desenvolvimento do plano de actividades da LPCE - core funding

5.000 €                                                                                                                                                              

ANDAI - Associação Nacional de Doentes com Artrite Infantil

 A Pfizer concedeu apoio financeiro para tradução e validação das escalas de avaliação da doença 

(JAMAR)

                                                                                                                                                               1.000 € 

LPCDR - Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas 

                                                                                                                                                               5.000 € 

APFADA - Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer

Apoio financeiro para a implementação do programa "Ajudar a Cuidar" - programa de responsabilidade 

social que viabilizou o acesso a tratamento farmacológico a 1000 doentes carenciados. 

                                                                                                                                                             67.272 € 

ANDAR - Associação Nacional de Doentes com Artrite Reumatóide

A Pfizer concedeu apoio financeiro para o desenvolvimento das seguintes iniciativas da associação:

 - Estudo de avaliação da qualidade de vida dos doentes com Artrite Reumatóide

 - XI Jornadas da ANDAR em Abril 

 - Inscrições meia e mini maratona de Lisboa 8.850 €                                                                                                                                                              

Associação Portuguesa de Hemofílicos

A Pfizer concedeu apoio financeiro para a organização do campo de férias "Funfilia 2011"

10.000 €                                                                                                                                                            

ANEA - Associação Nacional de Espondilite Anquilosante

A Pfizer concedeu apoio financeiro para o desenvolvimento das seguintes iniciativas da associação:

 - Dia Mundial da Espondilite Anquilosante (7 de Maio)

 - Encontro Nacional de Espondiliticos

4.500 €                                                                                                                                                              

PSO Portugal - Associação Portuguesa de Psoríase

A Pfizer concedeu apoio financeiro para o desenvolvimento das seguintes iniciativas da associação:

 - Encontro Anual da PsO

 - Dia Mundial da Psoríase (29 de Outubro)

 - Encontro Nacional de Espondiliticos

14.500 €                                                                                                                                                            

RESPIRA - Associação Portuguesa de Pessoas com DPOC e outras Doenças Respiratórias Críticas

A Pfizer concedeu apoio financeiro para o desenvolvimento do plano de actividades RESPIRA 2011 - Dia 

Mundial da DPOC e Dia Mundial sem Tabaco

3.598 €                                                                                                                                                              

A Pfizer concedeu apoio financeiro para o desenvolvimento das seguintes iniciativas da LPCC:



Apoio concedido pelos Laboratórios Pfizer a Associações de Doentes  

 - 2011 -

Ao abrigo do Art. 7º do  Código de Conduta para as relações entre a Indústria Farmacêutica e as Associações de Doentes

Associação Portuguesa de Paramiloidose

Apoio financeiro para o bom funcionamento e desenvolvimento das actividades da associação - core 

funding

50.000 €                                                                                                                                                            

Apoio financeiro para a realização da iniciativa "Dia Nacional da Paramiloidose"

60.000 €                                                                                                                                                            

Apoio financeiro para a edição da newsletter da APP

                                                                                                                                                             10.000 € 


