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APIR
A Associação Portuguesa de Insuficientes Renais foi 
criada em novembro de 1977, por iniciativa de um 
grupo de doentes renais crónicos em hemodiálise 
em Barcelona, com o apoio de doentes, familiares 
e profissionais da área da saúde. A APIR foi oficial-
mente constituída em 16 de Outubro de 1978, na 
altura denominada APDR – Associação Portuguesa 
de Doentes Renais.
É uma Instituição Particular de Solidariedade So-
cial, sem fins lucrativos, com estatuto de Entidade 
Pública Administrativa e de Organização Não Go-
vernamental Para Deficientes, ONGPD, de âmbito 
nacional, e é a representante dos doentes renais 
portugueses.

MISSÃO E OBJECTIVOS
A APIR tem como objectivos ajudar, informar, e de-
fender os direitos e interesses dos doentes renais. 
É a porta-voz e defensora dos doentes renais junto 
das entidades oficiais, das instituições prestadoras 
ou fornecedoras de cuidados de saúde ou de servi-
ços do interesse dos doentes renais.
É membro efetivo da CNAD - Comissão Nacional de 
Acompanhamento da Diálise, participa em fóruns 
com associações congéneres a nível nacional e in-
ternacional sendo membro fundador da CEAPIR - 
Federação Europeia dos Doentes Renais.
Tem foco no direito à vida, ao trabalho, à reabilitação 
e reintegração profissional e social do doente renal. 
Une todos os que estão ligados à doença renal, 
promove ações de divulgação e prevenção, expõe 
problemas e necessidades, defende o acesso e a 
melhoria da qualidade dos cuidados de saúde.

ACTIVIDADE
Muitos dos benefícios existentes são resultado do 
envolvimento e esforço desenvolvido pela APIR ao 
longo de mais de 35 anos junto das várias entidades.
A APIR apoia todos os que se lhe dirigem, dando 

respostas ou encaminhando qualquer questão. Con-
ta com a participação de vários sócios e amigos na 
execução das suas actividades, assim como com a 
colaboração de elementos da área da saúde, alimen-
tação, nutrição, apoio social e jurídico.
A APIR desenvolve um conjunto de iniciativas e pro-
jectos a nível nacional, jornadas, workshops, expo-
sições, encontros, grupos de jovens e de apoio, ac-
tividades culturais, desportivas e recreativas, ações 
de formação, concursos, visitas a centros de diálise, 
entre outras. 
Reúne regularmente com entidades oficiais, com ins-
tituições e membros da área da saúde, com fornece-
dores e prestadores de cuidados de saúde e com or-
ganizações que possam ajudar ou trazer mais-valias 
para os doentes renais.

FUTURO
A APIR continuará sempre fiel à sua missão e será sem-
pre voz ativa na defesa dos doentes renais em Portugal.
Muito ainda pode ser feito, mas só com a participa-
ção de todos, doentes, familiares, amigos e todos 
quantos estejam ligados a esta doença, será possível 
concretizar os projetos e objetivos da Associação.

A APIR NECESSITA DE SI.
Contribua com as suas sugestões e com a sua cola-
boração. Ao participar, está a ajudar-se a si próprio e a 
outros.
Se ainda não conhece a APIR contacte as Delegações 
Regionais, Núcleos ou colaboradores nos Centros de 
Diálise. Se ainda não é sócio, preencha o formulário 
anexo, destaque pelo picotado e coloque no correio 
(não necessita selo) ou inscreva-se em www.apir.org.pt. 
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