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(ALDIS) 



Breve apresentação (da instituição)
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❖A ALDIS, associação privada sem fins lucrativos, foi fundada em
2015, por diversos professores e académicos do mundo lusófono.
Atualmente possui uma Direção Executiva composta por membros
originários de Angola, Brasil, Moçambique e Portugal.

❖A principal meta da ALDIS é unir os países de língua portuguesa
através do Direito da Saúde, designadamente através de atividades
e partilhas de experiências que promovam uma maior capacitação
dos indivíduos a respeito dos seus direitos e deveres nesse
contexto.



Breve referência a principal(ais) atividade(s) e / ou 
projeto(s) em curso

❖Principais atividades: 
- realização de ações de formação destinadas a profissionais ligados ao Direito e à Saúde;

- organização de congressos, colóquios, seminários ou outras atividades congéneres;

- cooperação com outras entidades públicas ou privadas, nacionais, comunitárias ou estrangeiras,
em ações conjuntas;

- realização de outras iniciativas que contribuam para o desenvolvimento, em geral, do direito da
saúde.

❖Projetos em curso:
- Projeto “Informar para Proteger: Os Direitos, Deveres e Poderes das Pessoas Doentes”, admitido para avaliação

pelo Programa Cidadãos Ativos da Fundação Calouste Gulbenkian neste mês de setembro - propõe atividades
de formação para a capacitação de associações de doentes em Portugal e, se vencedora, a proposta poderá
servir de modelo para os demais países lusófonos envolvidos com a ALDIS.

- Organização do Congresso “A Literacia em Saúde, a Democracia Sanitária e Desenvolvimento Sustentável”, com
a participação de palestrantes de diversos países lusófonos, a decorrer no próximo dia 24 de outubro em
Coimbra-Portugal.
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Principal(ais) expectativa(s) quanto à obtenção  do 
Estatuto de Observador Consultivo da CPLP

❖Reforçar a componente da lusofonia nas atividades da ALDIS;

❖Compartilhar os resultados das atividades da ALDIS por forma a 
aperfeiçoá-los e adaptá-los do modo mais realista possível ao 
contexto da CPLP;

❖Promover a consciencialização sobre a relevância do Direito da 
Saúde, bem como reforçar o papel deste no contexto da CPLP.
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