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ANDO Portugal
Associação Nacional de 
Displasia ósseas

❖ 2015 > Criação da ANDO

❖ 2017 > ONG PD – Organização não      
governamental de Pessoas com Deficiência 
(INR)

❖ 2020 > Delegação na Região Autónoma 
da Madeira – ANDO RAM

72

Sócios até ao final de 2020



Rede ANDO

Membros

Parceiros em projetos

Nacional Internacional
Membros & coordenação

Membros

Parceiros em projetos



Janeiro

Execução dos Termos de referência

Membros

- 15 Organizações de doentes

- 10 Companhias farmacêuticas

- 5 Sociedades Científicas e Médicas

- 9 clínicos e investigadores independentes

Coordenação do projeto



Fevereiro
Perspetivas multiculturais
Organização ALPE
Madrid

Discussão de diferentes perspetivas e prioridades de 

várias Organizações na Europa ao nível de saúde, 
educação, apoio emocional, social.

Projeto Nearer Europe
Políticas centrais
Não parceiros



Celebração
Dia Mundial das Doenças raras 
XLH-Kyowa Kirin

Fevereiro



MarçoConsório CHRONOS
Início de atividades



Bolsa ANDO 
Apresentação da Bolsa na ESSLei e NOVA medical School

Março



“Emoções em tempo 
de distância social”
Lia Silva

Março



Questionário compreensivo
sobre displasias ósseas em Portugal

Maio



Registo Europeu
Participação da ANDO na Plataforma dos doentes 
& grupo da Acondroplasia

Junho



“Conversa em direto”   
Facebook live

Agosto



4º Encontro ANDO Setembro

48
participantes



Artigos Atlas da Saúde Outubro



Livro infantil Dezembro

Tradução do E-book para Português

http://www.udprogram.com/a-little-portuguese-story-book

http://www.udprogram.com/a-little-portuguese-story-book


Candidaturas 
a Projetos
nacionais e 
internacionais



Erasmus+
Social inclusion for youth with physical diferences and disabilities



CHRONOS
ChallenGEs in rare boNE diSeases MObility

Parceiros

Patient-driven development of whole-body tools to measure mobility of 

persons with rare bone diseases in a real-world setting
Duration: 30 months
Keywords: Rare bone disorders, osteogenesis imperfecta, 

achondroplasia, fibrodysplasia ossificans progressiva, alkaptonuria, 
multiple osteochondroma, multiple hereditary exostosis, mobility, patient 

engagement, social media, Photovoice, activity monitoring, machine
learning



APOLLO
Adherence PromOtion for chiLdren and adolescentes with rare chrOnic diseases



Projetos 
em curso



Projeto Europeu
#RareBoneMobility(mobilidade óssea rara)

Perceber os desafios de 

mobilidade de pessoas adultos 

com doenças ósseas raras 



Projetos 
financiados 





Projeto vencedor 
Cidadãos Ativ@s
Fundação Calouste Gulbenkian & Fundação Bissaya Barreto

❖ Estimular para perceção e abertura de horizontes 
para a aceitação natural da diferença física entre 
crianças, os adultos de amanhã.

❖ Facilitar a inclusão de crianças com displasia óssea e 
imagem corporal distinta da média, na escola e 
sociedade

Resultados esperados
Capacitar as crianças para a aceitação da diferença física

❖ Projeto de 1 ano
❖ 4 atividades - diversas sessões
❖ 400 crianças - 16 escolas primárias
❖ Évora, Funchal, Câmara de Lobos

Parceiros 

Portugal                             Noruega



Alemanha

Portugal



Coordenação

Cláudia Aguiar

Relatório de atividades
Delegação na Região Autónoma da Madeira

ANDO RAM
2020



1º semestre

Fevereiro
Assinatura do Protocolo de Cooperação com a ACSS Lombardi e Judo Brava.

Março 
Assinatura do Protocolo de Cooperação com Madeira Acessível By Wheelchair



Abril 

Sensibilização em ação específica  e com  partilha de informações, perante os 
fisioterapeutas dedicados á área da pediatria e desenvolvimento, bem como aos pacientes 
com displasia em tratamento, da existência da ANDO e suas atividades. 

Foram atualizados os compromissos assumidos e realizou-se parcerias com outras 

Associações/agentes na área da saúde e inclusão, para que a partir de dinâmicas de 
natureza interdisciplinar, e de um exercício participativo se possa englobar e chegar ao 
maior número de pessoas.

Sensibilização e contacto alguns pacientes para responderem ao Questionário 

compreensivo sobre Displasias ósseas em Portugal - 2020



Julho
Candidatura para 2021 ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Apoios Financeiros ao Associativismo e Atividades

de Interesse Municipal. Candidatura aos apoios da CMF pelo primeiro ano, não houve resposta positiva.

Setembro
Encontro Nacional “Unidos pela Saúde e Inclusão”, com duas atividades: - no Clube Judo Brava; - no Dia mundial da

fisioterapia no Jardins Fundação Berardo. Ação nos Jardins Fundação Berardo Tema em linha com WCPT-papel dos
fisioterapeutas no tratamento e gestão de pessoas afetadas pela covid 19(e ou durante o período COVID 19)

Ganhamos o primeiro lugar no concurso de melhor atividade do Dia Mundial da Fisioterapia em Portugal realizado
pela APF e foi publicado no site da WCPT, publicitado em todos esses meios de comunicação social.
- Entrevista por Márcia Cília, para por programa "Vida Saudável" da Antena 1 Madeira, dedicado à ANDO.

- Entrevista na revista Saber



In: https://www.dnoticias.pt/2020/9/3/72480-iniciativa-unidos-pela-saude-e-inclusao-nos-

dias-4-e-6-de-setembro

https://www.dnoticias.pt/2020/9/3/72480-iniciativa-unidos-pela-saude-e-inclusao-nos-dias-4-e-6-de-setembro


2ºsemestre

In: https://www.dnoticias.pt/2020/9/3/72480-iniciativa-unidos-pela-saude-e-inclusao-nos-dias-4-e-6-de-

setembro

https://www.dnoticias.pt/2020/9/3/72480-iniciativa-unidos-pela-saude-e-inclusao-nos-dias-4-e-6-de-setembro


“Unidos pela saúde”



“As Displasias ósseas, doenças crónicas, irreversíveis e 

originam variáveis níveis de incapacidade motora.” 
Uma conversa com Inês Alves e Cláudia Aguiar da 
ANDO - Associação Nacional de Displasias Ósseas.

07 Set. 2020

https://www.rtp.pt/play/p3996/e491746/vida-saudavel

Entrevista programa “Vida Saudável”

https://www.rtp.pt/play/p3996/e491746/vida-saudavel


Setembro
Atividade de aniversário do Centro Desportivo da Madeira com parceiros de cooperação

a ACSS Lombardi e Judo Brava e futuro parceiro Associação Cultural e Desportiva da
Quinta Grande.

Novembro/Dezembro
Divulgação e sensibilização com população sobre as displasias ósseas e inclusão na

diferença



Reservem as datas

11-12 Setembro


