PLANO DE ACTIVIDADES ANDAI
2018

1. Edição periódica do Boletim Informativo da ANDAI e sua distribuição por associados,
instituições de educação, de saúde e outras, de algum modo relacionado com a
problemática dos reumatismos juvenis;
2. Manutenção do site informativo da ANDAI e página e grupo fechado de pais das redes
sociais;
2.a) criação de grupo fechado para Jovens;
3. Organização das Jornadas Internacionais de Reumatologia Pediátrica;
4. ANDAI faz parte do LOC PReS 2018;
5. Encontro Anual de Associados, cuja organização fica a cargo do núcleo de Coimbra;
6. Organização do 1º Campo de Férias para crianças com AIJ de âmbito nacional;
7. Organização de iniciativa (s) para assinalar o Dia Internacional do Doente Reumático (12 de
Outubro);
8. Organização de Encontros para Pais e iniciativas de educação para a saúde ou de outras
áreas, de interesse para os associados;
9. Diligências para concretização de protocolos ou parcerias com entidades diversas, que
sejam de interesse param os associados;
10.Realização de Vídeo Institucional da ANDAI (apoio da Novartis);
11.Realização de vídeos educativos sobre AIJ (parceria AbbVie ou outros);
12.Diligência para instituição do Prémio ANDAI: “Investigação em Reumatologia Pediátrica”,
evento bienal, cuja entrega será coincidente com as Jornadas Internacionais de
Reumatologia Pediátrica;
13.Continuação de contactos e trabalho conjunto com organizações congéneres nacionais e
estrangeiras, nomeadamente, Plataforma Saúde em Dialogo, LPCDR (Liga Portuguesa contra
as Doenças Reumáticas), INR (Instituto Nacional de Reabilitação), SPR (Sociedade Portuguesa
de Reumatologia) SPP (Sociedade Portuguesa de Pediatria) entre outras;

12a) EULAR Annual European Conference of PARE Bruxelas
14. Actividades de divulgação e sensibilização da opinião pública em jornais, rádio, televisão,
revistas e imprensa especializada ou espaços e eventos públicos;
15.Iniciativas de angariação de fundos, nomeadamente contactos com entidades privadas para
apoio à luz da Lei do Mecenato, entre outras;
16.Apoio e encaminhamento personalizado de situações problemáticas relativas aos
associados

Lisboa, 9 de Dezembro de 2017

