PLANO DE ACTIVIDADES ANDAI
2020

1. Almoço dos Reis da ANDAI no Snack Bar Zambujeiro com o convite da Nutricionista do IPR para
um Workshop sobre Nutrição. Pinturas faciais para as crianças – 5 Janeiro/2020;
2. Organização de iniciativa (s) para assinalar o Dia Mundial do Jovem com Doença Reumática –
18 de Março/2020. A 14 de Março organização de um Campeonato de Jogos Virtuais num
espaço público, C.C. Colombo ou C.C. UBBO, com o objetivo de atrair as crianças e jovens para a
temática. Dia 18 de Março participação nos Jornais da Manhã dos canais generalistas. Solicitar a
SNS, SPR, SPP, SAPO para assinalarem este dia;
3. Organização das Jornadas Internacionais de Reumatologia Pediátrica de 2020, a 16 e 17 de
Abril de 2020 em Cascais;
4. Encontro Anual de Associados a realizar-se em Lisboa com palestra sobre Orientação
Vocacional + Almoço e visita à exposição Meet Vincent van Gogh no Terreiro das Missas em
Belém - 23 Maio/2020;
5. Organização do III Campo Educativo de Verão 2020 para crianças com Doenças Reumáticas de
âmbito nacional – 5 a 11 Julho/2020;
6. Participação em iniciativa (s) para assinalar o Dia Mundial das Doenças Reumáticas - 12 de
Outubro/2019;
7. Edição Anual 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;
8. Manutenção do site informativo da ANDAI, página FB e grupo fechado de pais das redes
sociais;
9. Organização de Encontros para Pais e iniciativas de educação para a saúde ou de outras áreas,
de interesse para os associados;
10. Diligências para concretização de protocolos ou parcerias com entidades diversas, que sejam de
interesse param os associados;
11. 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;
12. Actividades de divulgação e sensibilização da opinião pública em jornais, rádio, televisão,
revistas e imprensa especializada ou espaços e eventos públicos;
13. Iniciativas de angariação de fundos, nomeadamente contactos com entidades privadas para
apoio à luz da Lei do Mecenato, entre outras;
14. Apoio e encaminhamento personalizado de crianças e jovens com doença reumáticas e
problemáticas associadas;
Lisboa, 28 de Setembro de 2019

