PARA LIBERTAÇAO IMEDIATE
*** A Associação Portuguesa para as CDG (APCDG) e a NABIA Olive Oil Cosmetics anunciam uma
nova parceria e lançam uma campanha de Natal com o objetivo de angariar fundos para a
investigação em CDG***
Lisboa, 11 de Novembro 2016 – As Doenças Congénitas da Glicosilação (CDG) são um grupo crescente
de doenças metabólicas raras para as quais não há cura. Os governos e instituições relacionadas dedicam
fundos limitados para a investigação em CDG. Para ultrapassar esta barreira, a Associação Portuguesa
para as CDG (APCDG) anuncia uma nova parceria com a NABIA Olive Oil Cosmetics (para mais informação
visite AQUI). A NABIA é uma start-up portuguesa que se dedica à produção de biocosméticos naturais e
que devotará 10% das suas vendas para financiar a investigação desenvolvida no âmbito da CDG & Allies
– Rede Internacional de Professionais e Associações de Pacientes (CDG & Allies-PPAIN, para mais
informação visite AQUI).

“A CDG & Allies-PPAIN, é uma rede única a nível internacional para CDG, dirigida por pacientes. Além
disso, muito poucas iniciativas semelhantes existem a nível mundial. Estamos empenhados em trabalhar
com mais de 20 investigadores, clínicos e pais que tem como objetivo contribuir para enormes progressos
científicos para as CDG. Encontrar maneiras inovadoras para financiar este desafio é urgente”, – afirmou
Vanessa Ferreira PhD, MBA (Irmã de uma paciente CDG, Voluntária e Fundadora da APCDG).
“ Aceder a financiamento para projetos de investigação em CDG é um enorme desafio. Estas doenças
continuam a ser largamente desconhecidas e ainda não despertaram o interesse das agencias
governamentais ou das empresas farmacêuticas”, acrescentou Rita Francisco MSc em Genética
Molecular, (Voluntária, investigadora e community liaison e social manager na APCDG)
A APCDG identificou a NABIA Olive Oil Cosmetics como o parceiro perfeito
para este empreendimento e juntas lançam a campanha de angariação de
fundos com o nome “Um Biocosmético para Investigação Biomédica”. “Os
nossos produtos são artesanais feitos com ingredientes naturais e biológicos,
tendo como base o azeite português. A totalidade do processo de
desenvolvimento é amiga do ambiente e o portefólio de produtos está
registado em entidades nacionais e internacionais” concluiu Margarida
Lopes, Engenheira Alimentar (CEO da NABIA Olive Oil Cosmetics) “Os
valores de saúde e bem-estar humanos da NABIA estão completamente de acordo com a missão da
APCDG” disse Rita Francisco MSc em Genética Molecular, (Voluntária, investigadora e community
liaison e social manager na APCDG).
A ©NABIA e a APCDG participarão em feiras e mercados em Portugal, mas os produtos estarão
igualmente disponíveis para envio para o estrangeiro. Atualizações e desenvolvimentos serão anunciados
nos canais de social media da APCDG (Facebook Pages, LinkedIN and Twitter) e da ©NABIA (Facebook
Page). O email oficial da campanha é para encomendas biocosmeticforesearch@gmail.com.

Sobre a Associação Portuguesa para as CDG e outras Doenças Metabólicas Raras (APCDG):
Fundada em 2010, a APCDG (www.apcdg.com) é uma organização não-governamental liderada e focada
nos pacientes, cujo maior objetivo é estimular novas linhas de investigação que façam a diferença nas
vidas dos pacientes e famílias. As iniciativas da APCDG são desenvolvidas tanto a nível nacional como
internacional. A APCDG está emprenhada em encontrar uma cura para as Doenças Congénitas da
Glicosilação (CDG) e doenças relacionadas, melhorando as opções de tratamento e dando informação e
apoio às pessoas com CDG através dos programas de investigação, educação, sensibilização,
representação e defesa dos pacientes. A principal prioridade da APCDG é a de criar e transmitir uma
perspetiva completa e holística do paciente como pessoa. Visite o nosso website: www.apcdg.com

Acerca da CDG & Allies-PPAIN: Com a colaboração de uma vasta rede de cientistas, médicos, famílias e
grupos de representação e defesa de pacientes, estabelecemos uma infraestrutura única liderada por
pacientes e dedicada à investigação, sensibilização e educação para as CDG. A investigação sobre doenças
da glicosilação é primariamente dedicada às CDG. Os avanços e inovações conseguidos através da rede
internacional CDG & Allies - PPAIN terão impacto num grande número de pacientes, nomeadamente, em
todos aqueles afetados por as doenças caracterizadas pela glicosilação anormal tais como o cancro,
inflamação, doença de Alzheimer e diabetes.
Sobre ©NABIA Olive Oil Cosmetics: Esta empresa portuguesa tem um modelo de R&D baseado em
princípios ecológicos, naturais e medicinais. A principal linha de foco são os bio cosméticos artesanais,
cujo principal ingrediente é o azeite português. A combinação de ingredientes é feita de forma
harmoniosa e com objetivos terapêuticos bem definidos. Todos os produtos estão registados em bases
de dados de entidades certificadores e de qualidade de controlo nacionais e internacionais. A ©NABIA
pretende promover um estilo de vida saudável, tendo uma visão holística do ser humano em contacto
próximo e interação com o ambiente. Email: nabiaooc.pt@gmail.com
Contacto: Rita Francisco, MSc em Genética Molecular. Investigadora no Grupo de trabalho CDG & Heart.
Saiba; Grupo de trabalho CDG & Patient Reported Outcomes (PROMS) . Saiba mais AQUI e AQUI. CDG
community liaison and social manager. Email: rita.francisco.28@gmail.com

