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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 2020: 

• A GSK concedeu um apoio financeiro, no valor de €4.243,50 (Quatro mil, Duzentos e 
Quarenta e Três Euros e Cinquenta Cêntimos) para apoiar a implementação da 
campanha “Diz Não ao Tabaco”, no âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco, que tem como 
objetivo sensibilizar os mais jovens sobre os problemas de saúde derivados do 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 2020: 

• A GSK concedeu um apoio financeiro no valor de €2.500 (Dois Mil e Quinhentos Euros) 
para apoiar o projeto “Plataforma EVITA” – um espaço online 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 (CH), 
que permitirá salvar vidas, dentro e fora de Portugal, através de pesquisas baseadas em 
dados reais. 
 
O valor deste apoio representou menos de 25% do orçamento anual da instituição. 
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Associação Alzheimer Portugal 
Movimento Cancro do Ovário e outros Cancros Ginecológicos 
Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson 
Associação Portuguesa da Psoríase 
Centro de Apoio ao Doente Oncológico 
Acreditar - Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro 
Associação Portuguesa de Insuficientes Renais 
Andar - Associação Nacional de Doentes com Artrite Reumatóide 
GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos 
Associação Abraço 
SER+ Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio à SIDA 
Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla 
Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica 
Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas 
Liga Portuguesa Contra a Sida 
Evita: Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes Relacionados com 
Cancro Hereditário 
Associação Positivo 
Associação de Esclerose Tuberculosa em Portugal 
Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino 
Fundação Portuguesa "A Comunidade Contra a SIDA" 
Associação Nacional de Esclerose Múltipla 
Associação Amigas do Peito 

 
 
Em 2020: 

• A GSK concedeu um apoio não-financeiro a estas organizações, materializado na 
organização e disponibilização de uma manhã de formação (PALS – Patient Advocacy 
Leadership Summit), sem custos para os participantes, sobre “Cultura no Setor Social”, 
cujos workshops foram ministrados por especialistas externos à GSK. 
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