
Apoio concedido pelos Laboratórios Pfizer a Associações de Doentes  

 - 2009 -

Ao abrigo do Art. 6º do  Código de Conduta para as relações entre a Indústria Farmacêutica e as Associações de Doentes

APDP - Associação Portuguesa Diabéticos de Portugal

                                                                                                                                                        10.000,00 € 

APART - Associação de Pais e Amigos Portadores de Síndroma Rubinstein-Taybi

                                                                                                                                                             500,00 € 

Liga Portuguesa Contra o Cancro

                                                                                                                                                        10.000,00 € 

RARÍSSIMAS - Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras

Apoio financeiro para a realização do "Encontro Raro" -  acção de convívio de pessoas portadoras de 

Acrondoplasia, Osteogénese Inperfeita e outras patologias

                                                                                                                                                          1.700,00 € 

Liga Portuguesa Contra a Epilepsia

Apoio financeiro para a manutenção do website da Liga

                                                                                                                                                          2.000,00 € 

Apoio financeiro para atribuição do prémio e bolsa da LPCE

5.333,00 €                                                                                                                                                         

GAT - Grupo Português de Activistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA Pedro Santos

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

funding)

                                                                                                                                                          5.000,00 € 

LPCDR - Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas 

A Pfizer concedeu apoio financeiro para a produção e distribuição do boletim informativo da associação 

(edição trimestral)

                                                                                                                                                        15.480,00 € 

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 viabiliza o acesso a tratamento farmacológico a 1000 doentes carenciados. 

                                                                                                                                                      273.721,55 € 

Apoio financeiro para a realização da conferência “Doença de Alzheimer: Que Políticas?” 

15.000,00 €                                                                                                                                                       

Associação de Mulheres Mastectomizadas AME & VIVA A VIDA 
Apoio financeiro para a realização de acções de sensibilização/informação no âmbito de: 3º e 4º Fim-de-

semana Solidário e Dia Rosa

11.000,00 €                                                                                                                                                       

GAT - Grupo Português de Activistas sobre Tratamentos de VIH/SIDA Pedro Santos

Apoio financeiro para a distribuição da revista "Acção e Tratamentos" 

5.000,00 €                                                                                                                                                         

Apoio financeiro enquanto Mecenas de Prata na Campanha 100 Mecenas Unidos pela Diabetes 

Apoio financeiro para a realização de acções de sensibilização/informação

Apoio financeiro para o desenvolvimento de acções de sensibilização 


