
Apoio financeiro para o desenvolvimento das seguintes iniciativas da LPCC:
Material de apoio ao voluntariado da LPCC
Conferência LPCC Nucleo Regional Centro
Dia Mundial do Rim - Comédia por uma Causa Séria 
Bolsa Investigação Pfizer / LPCC

29.624 €
Apoio financeiro para o desenvolvimento de actividades do Nucleo Regional Sul

Apoio financeiro para a organização da Reunião Anual da Andar
Apoio através do financiamento de inscrições na Mini Maratona de Lisboa
Apoio financeiro para a organização do Colóquio sobre Artrite Reumatóide

Apoio financeiro para a organização do IX Encontro Anual de Psoríase 

Apoio financeiro para o desenvolcimento das actividades comemorativas do Dia Nacional da Paramiloidose

25.000 €
Apoio financeiro para o desenvolvimento do plano de actividades 2013, nomeadamente para o 
desenvolvimento de acções de sensibilização para a patologia e produção da newsletter da associação.

35.000 €

Apoio concedido pelos Laboratórios Pfizer a Associações de Doentes  
 - 2013 -

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

Apoio financeiro para o desenvolvimento do plano de actividades da associação 
3.000 €

PSO Portugal - Associação Portuguesa de Psoríase

22.030 €
ANDAR - Associação Nacional de Doentes com Artrite Reumatóide

Apoio financeiro para o desenvolvimento do plano de actividades da associação 

17.000 €
Associação Portuguesa de Paramiloidose

4.000 €                                                                                                                                                                     
Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras Coagulopatias Congénitas

Apoio financeiro para a organização do campo de férias "Funfilia 2013"
10.000 €

ANEA - Associação Nacional de Espondilite Anquilosante

INSTITUIÇÃO

Liga Portuguesa Contra o Cancro

5.000 €
RARÍSSIMAS - Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras

Apoio financeiro para implementação do plano de actividades 2013, nomeadamente no âmbito da formação, e 
desenvolvimento do novo website da associação

12.750 €
Liga Portuguesa Contra a Epilepsia

Apoio financeiro através do pagamento de inscrições e presença com stand no Encontro Nacional de 
Epileptologia

4.750 €
LPCDR - Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas 

Quota de sócio benemérito
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 doentes carenciados.
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