
Cláudia AguiarANDO delegação RAM
Relatório de atividades  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 à 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



2ºsemestre
Julho
Candidatura para 2021 ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Apoios Financeiros ao Associativismo e Atividades de Interesse Municipal.

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

• 1º 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



Entrevista programa “Vida Saudável” na Antena 1 
Madeira

“As displasias ósseas são doenças crónicas e 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

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


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


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




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 para as displasias ósseas



www.andoportugal.org


