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Nome da iniciativa / projeto a apresentar:

Prevenção e luta contra a diabetes na Guiné-Bissau

Objetivos: 

- Apoiar os habitantes da Guiné-Bissau que sofrem de diabetes e 

hipertensão e que não têm recursos necessários para se tratar

- Fazer o acompanhamento e o seguimento dos tratamento e 

regime/dieta alimentar dos diabéticos. 



- Campanha de sensibilização, de prevenção e de despistagem

- Oferta de medicamentos e materiais de tratamento adequados gratuitamente

- Atelier de nutrição

- Alojamento para seguimento de crianças diabéticas

- Acompanhamento dos doentes pela associação

- Formação de técnicos de saúde



Nome da iniciativa / projeto a apresentar

Responsável da iniciativa na Guiné-Bissau

Artemisa Lopes

Beneficiários da iniciativa

Diabéticos e hipertensos (mulheres, mulheres grávidas, crianças e adultos)

Hospitais e centros de saúde

População em geral

Principais resultados esperados / impacto da iniciativa

Diminuir a doença, dimunuir a amputação e a mortalidade. 



Valor total da iniciativa:
2020- 52’000 CHF
2021- 65’000 CHF

Forma(s) e montante(s) de financiamento:
- Subvençao da Villa de Genève, Estado de Genève et Comunas 
de Genève. 
- Farmácias de Genève, indústrias farmacêuticas en Genève e 
Bissau
- Cota anual, donativo privado, parrainage, venda de objetos, 
atividades de angariação de fundos

Financiamento / 
angariação de 

fundos



Sinergias

A “Associação Suisse d’Aide aux 

Personnes Diabétiques en Guinée-

Bissau na Suíça” pode contribuir 

junto da rede das associações da 

diáspora com…

- O apoio que a Associação pode 

dar às outras organizações é com 

contactos

- Criação de parcerias

A “Associação Suisse d’Aide aux 

Personnes Diabétiques en Guinée-Bissau 

na Suíça” beneficiaria de apoio da rede 

das associações da diáspora para…

- Gostaria de estabelecer parcerias com 

uma organização que trabalhe na área 

da saúde

- Gostaria de receber da rede de 

organizações  da diáspora mais contatos, 

estabelecer parcerias e outros



Contactos:

Association Suisse d’Aide aux personnes diabetiques en Guinée-Bissau

Adalgisa Lopes (Gisa)

0041787272883  adalgisalopes74@gmail.com

Site: https://aapdgb.wordpress.com

FB - association pour l’aide aux personnes diabétiques en Guinée-Bissau
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