
                                    

 
 

 
Comunicado de imprensa 
Lisboa, 18 de abril de 2017 
 
SPEM organiza treino solidário em 
Lisboa 
A caminhar ou a correr, o objetivo passa por angariar fundos 
para a instituição 

 
Pelo terceiro ano consecutivo, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla 
(SPEM) irá organizar um treino solidário de angariação de fundos, que irá 
decorrer dia 29 de abril, na Cidade Universitária, em Lisboa. 
 
De forma a sensibilizar para esta patologia, e aproveitando a importante data 
que é do Dia Mundial da Esclerose Múltipla (este ano, assinalado a 31 de maio), 
a SPEM pretende assim reunir centenas de participantes em torno desta causa. 
 
Em parceria com a Corrida Saúde + Solidária, o evento irá decorrer na Cidade 
Universitária de Lisboa, com ponto de partida junto ao Estádio Universitário. O 
treino terá um caráter informal, não sendo relevantes os tempos alcançados, 
mas a ajuda prestada à SPEM. 
 
Com duas alternativas de percurso (10 km a correr e 5 km a caminhar), a 
coordenação do treino estará a cargo dos atletas Alexandre Pinto e Miguel Pisco, 
dois dos responsáveis pelo sucesso das edições de 2015 e 2016. 
 
A inscrição (feita online: https://goo.gl/xfKt8v) no treino equivale a um donativo 
de 1,00€, sendo atribuída uma pulseira a todos os participantes inscritos. 
 
O Dia Mundial da Esclerose Múltipla celebra-se anualmente na última quarta-
feira de maio e tem como objetivo alertar e sensibilizar a população em geral 
para as características, sintomas e tratamentos de uma doença que afeta cerca 
de 2.800.000 pessoas em todo o mundo e cerca de 8.000 em Portugal. 
 
Para mais informações, contacte: 
Pedro Filipe Godinho – pedro.godinho@emforca.pt - 932 681 407 
www.spem.pt | facebook.com/SPEM.Portugal | facebook.com/correcomaEM 
  



                                    

Sobre o projeto EM’Força – Corremos com a Esclerose Múltipla 
A iniciativa EM’Força surge no final de 2012 com o objetivo de aliar a prática 
saudável de desporto ao apoio a quem tem Esclerose Múltipla (EM), através de 
centenas de atletas amadores que nos ajudam sensibilizando a sociedade em 
geral e angariando fundos para a SPEM. 
 
No âmbito desta iniciativa, começámos com o objetivo de correr 5 mil quilómetros 
com a nossa camisola “Mágica”. Neste momento, contamos perto de 60 mil 
quilómetros, o nosso principal indicador desta onda solidária.  
 
Sobre a SPEM 
A SPEM (Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla) tem como missão apoiar 
pessoas com EM, bem como os seus cuidadores e ciclo familiar, com o objetivo 
de melhorar as condições de vida dos portadores de EM ao prestar apoio através 
de diversas respostas sociais.  
 
É uma Instituição Particular de Solidariedade Social, criada em 1984, fazendo 
parte da Federação Internacional de Esclerose Múltipla e da Plataforma 
Europeia de Esclerose Múltipla. Conta com o apoio de diversas entidades 
públicas e/ou privadas que possibilitam a criação de uma vasta rede, entre 
instituições, protocolos e parcerias.  
 
Possui uma equipa multidisciplinar de profissionais que disponibiliza diversas 
respostas sociais tais como: Centros de Atividades Ocupacionais (CAO), 
Unidades de Neuro Reabilitação, Apoio Domiciliário, Consultas de Psicologia, 
Serviço Social, Apoio Jurídico.  
 
Com mais de 2.700 sócios ativos, a SPEM, com sede em Lisboa, está presente 
em várias zonas do país (9 delegações e 1 núcleo). Do total de associados, mais 
de 1.940 têm Esclerose Múltipla.  
 
Sobre a Esclerose Múltipla 
A EM é uma doença crónica, inflamatória e degenerativa, que afeta o Sistema 
Nervoso Central (SNC) e que surge frequentemente entre os jovens adultos, 
afetando com maior incidência as mulheres do que os homens. Estima-se que 
em todo o mundo exista cerca de 2.800.000 pessoas com EM e em Portugal 
cerca de 8.000.  
 
Tal como a causa do surgimento da EM, também a cura é desconhecida. Existem 
vários tipos de EM, definidos de acordo com a progressão da doença, que pode 
ser identificada através da combinação do historial clínico do paciente com 
resultados de exames auxiliares. Alguns dos sintomas mais frequentes que 
levam ao diagnóstico são: fadiga, neurite ótica, perda de força muscular nos 
membros, alterações de sensibilidade, falta de equilíbrio e coordenação ou 
alterações urinárias e intestinais.  
 

 


