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Nota Introdutória

Este é o primeiro Plano de Atividades da APCANNA - Associação Portuguesa de
Informação sobre Canábis, cuja elaboração é marcada pela urgência de construir as bases
necessárias para um ambicionado desenvolvimento sustentado de todo o conjunto das
atribuições a que esta instituição se propõe.

Para tal, o presente documento pretende reger a atividade anual da APCANNA, bem
como a afectação dos recursos humanos e financeiros adequados e a implementação dos
mecanismos organizacionais necessários para um funcionamento que demonstre ser
principalmente eficaz, mas também viável.

O carácter excepcional resultante da constituição da APCANNA em Julho de 2020,
um ano fortemente marcado por uma situação pandémica, condicionou severamente a
organização estrutural da APCANNA. Mais ainda, a dissociação da APCANNA com o
projecto PTMC, em Novembro de 2020, foi um marco significativo na história da
Associação, uma vez que este projecto era, até aí, o maior foco dos seus recursos.

Desde então que a APCANNA trabalha, não só para redescobrir a sua identidade e os
alicerces da sua génese, mas também para erguer as bases da sua estrutura organizacional.
A alteração dos Fins da APCANNA - submetida para aprovação nesta mesma Assembleia
Geral -, descritos nos Estatutos que a regem, espelha esta reestruturação. O plano de
actividades aqui apresentado pretende reflectir estas necessidades, bem como definir
iniciativas e projectos que, a par das actividades que conformam o habitual funcionamento
do nosso grupo, ajudem a APCANNA a atingir os seus fins, de acordo com os interesses dos
associados.

Não obstante dos desafios inerentes, concebemos um plano de actividades
assumidamente ambicioso, pela marcada necessidade de estabelecer as bases para o
crescimento da APCANNA, enaltecendo a constituição e existência deste grupo, bem como
o seu papel enquanto meio divulgador de informação na sociedade portuguesa. Para tal,
este plano de actividades caracteriza-se pelo estabelecimento de uma rede sólida de
parcerias nacionais e internacionais, bem como começar a dar resposta à necessidade
intrínseca de informar e educar a sociedade portuguesa em relação à canábis.

A direção,

Soraia Marisa Simões Tomás
Beatriz Velasco Pamplona

João Pedro Namora
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Missão e Enquadramento

A APCANNA— Associação Portuguesa de Informação sobre Canábis é uma
associação sem fins lucrativos, constituída em 2020, cuja principal missão é a divulgação
de informação fidedigna sobre a planta canábis em todas as suas vertentes, sendo uma voz
representativa da comunidade portuguesa e dos seus interesses.

Somos uma equipa motivada, jovem e multidisciplinar dedicada à promoção de
informação, educação, desmistificação e consciencialização das diversas utilizações da
canábis, em virtude da desinformação resultante de quase um século de proibição.

Fins da Associação

1. Promover, divulgar, recolher, conservar e tratar informação relacionada com todas as
vertentes da canábis;

2. Promover a saúde pública através do acesso seguro e legal da canábis para uso
medicinal de acordo com a necessidade dos pacientes e da sociedade em geral;

3. Ser um agente de mudança no paradigma em relação à canábis, nomeadamente
mas não exclusivamente, o português;

4. Organizar, promover e divulgar ações de educação, formação e informação, bem
como eventos de outras naturezas, nomeadamente mas não exclusivamente, no
domínio da canábis;

5. Mitigação de riscos e minimização de danos na população suscetível;

6. Promover a defesa e representatividade dos interesses comunitários nos diversos
aspectos relativos ao domínio da canábis;

7. Ser fórum de reflexão e debate, promovendo a consciencialização e o
desenvolvimento de produtos e práticas coerentes com os objetivos de
sustentabilidade definidos nos diferentes acordos internacionais, adequados às
necessidades da comunidade;

8. Promover o acesso a ensino de qualidade na área da canábis nas diferentes áreas
relacionadas com a canábis e com o sistema endocanabinóide

9. Mediante simples deliberação da Direção, a Associação poderá exercer
qualquer atividade que se destine a facilitar a realização do seu objeto,
podendo para o efeito intervir diretamente junto dos órgãos governamentais
decisores, estabelecer protocolos de cooperação com outras associações ou
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organizações credíveis e com interesses afins, constituir empresas ou ligar-se a
outras  já  existentes,  sob  qualquer forma de associação legalmente possível.

O Que Fazemos?

1. Acções de Formação, Educação e Informação;

2. Acções Culturais, Inquéritos e sondagens à comunidade;

3. Contacto ativistas, investigadores e policy makers nacionais e internacionais;

4. Defesa de uma regulamentação da canábis integral e compreensiva;

5. Defesa de práticas éticas e sustentáveis na indústria da canábis;

6. Fomentação da discussão e partilha de informações sobre a canábis;

7. Possibilitação do acompanhamento de pacientes por profissionais especializados
em terapias com canabinóides;

8. Mitigação de riscos junto da comunidade susceptível;

9. Estabelecimento de uma comunidade ativa e inclusiva;

10. Criação de plataformas e núcleos na comunidade de associados.

11. Promover a interacção e cooperação entre os sócios, associações e organismos
nacionais e estrangeiros que prossigam os mesmos objectivos;

12. Promover e desenvolver outras actividades propostas pelos sócios;

13. Divulgar oportunidades e informação de interesse para os sócios;

A Nossa Visão

1. Por uma sociedade informada, educada e consciente em relação à canábis.

2. Por uma voz unificada na defesa dos interesses dos cidadãos privados e dos
pacientes no que toca à discussão sobre o acesso à canábis, impactando desta
forma o paradigma em Portugal.

3. Por uma estrutura regulamentar compreensiva relativa à canábis, contemplando as
suas várias vertentes e utilizando casos de estudo nacionais e internacionais como
guias para um sistema harmonioso, ético e sustentável.
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4. Pelo direito a um sistema educativo que se comprometa ao ensino de qualidade nas
diferentes áreas relacionadas com a canábis e com o sistema endocanabinóide.

A Nossa Promessa

Defender os interesses da comunidade e uma regulamentação integral e
compreensiva na multiplicidade dos domínios respeitantes à canábis, com foco na
educação, no desenvolvimento sustentável, na defesa dos direitos humanos e numa
distribuição socialmente justa do potencial de oportunidades e direitos adjacentes a uma
regulamentação harmonizada.

Actividades para 2021

A) Eventos e Ações de Formação, Educação e Informação

Descrição:

1. No mínimo um evento ou atividade dedicados à partilha e divulgação de
informação sobre canábis;

2. No mínimo um evento ou atividade dedicados à educação e formação
profissional ou pessoal na área da canábis;

3. No mínimo um programa ou ação no âmbito da mitigação de riscos e
minimização de danos na população suscetível;

4. No mínimo uma ação junto das universidades e outras entidades formadoras,
no sentido de promover o ensino de qualidade nas diferentes áreas
relacionadas com a canábis e com o sistema endocanabinóide;

5. Descontos para associados em cursos acreditados nacionais ou
internacionais

Potenciais Parcerias: ASOMEDCANN; Gotas de Esperanza; APEMEDCANN;
MediCane; OPCM; PTMC; OECM; Kosmicare; CannaCasa; CannaDouro; Santa Canábis;
HAVAS ECS; CampusMEDCAN;

B) Biblioteca Virtual APCANNA

Descrição: A Biblioteca Virtual APCANNA é um projecto de longo curso que
acompanhará sempre a Associação. Sendo a divulgação de informação fidedigna sobre
canábis a nossa missão, a Biblioteca Virtual é a consagração literal deste objectivo. Durante
este ano o desenvolvimento da plataforma será iniciado, de maneira a disponibilizar
informação de cariz científico, validada pelo Conselho Científico da APCANNA.
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C) Gabinete de Acompanhamento APCANNA

Descrição: Sendo um dos fins da APCANNA promover o acesso seguro e legal de
canábis para uso medicinal aos pacientes e à sociedade em geral, disponibilizamos aos
nossos associados uma plataforma que facilita o acesso a um conjunto de clínicas e
profissionais de saúde especializados em terapias com canabinóides. Ainda no primeiro
trimestre, serão disponibilizadas consultas com a Kalapa Clinic e com a Canna Hope, sendo
que, posteriormente, serão adicionadas mais entidades.

Parcerias: Kalapa Clinic; Canna Hope.

D)Conselho Científico da APCANNA

Descrição: Estabelecimento de uma rede de entidades de reconhecido mérito no
domínio da ciência/saúde que valide a informação disponibilizada e divulgada pela
APCANNA, de forma a garantir a sua qualidade.

E) Newsletter Mensal

Descrição: A newsletter da APCANNA será um dos principais meios de divulgação
de informação periódica com os associados. Nesta newsletter, a APCANNA partilhará
mensalmente notícias, novidades, literatura científica e outros conteúdos de interesse.

Potenciais Parcerias: CannaReporter.

F) Inquéritos, Sondagens e Recolha de Informação

Descrição: Actividades destinadas a recolher informações, através de sondagens,
inquéritos e análogos, dirigidos quer ao público em geral, quer ao universo de associados,
que demonstrem relevância no alinhamento das actividades com o panorama geral
português e que procurem dotar a APCANNA de ferramentas destinadas às suas acções no
âmbito das suas atribuições.

G)Website APCANNA

Descrição: O website da APCANNA será um dos alicerces da Associação, através do
qual será fomentada a partilha de informação fidedigna relacionada com a canábis. No
website será também consolidada a inscrição de novos sócios APCANNA, regularização de
quotas bem como divulgação e publicitação de eventos da Associação e dos seus
parceiros. Há vários projectos da APCANNA que serão disponibilizados aos associados
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através de uma área pessoal na plataforma electrónica apcanna.pt, tais como a Biblioteca
Virtual, o Gabinete de Acompanhamento APCANNA e as ações de recolha de informação.

Parceria: Synvios

H)Vídeo de Apresentação APCANNA

Descrição: Realização de um vídeo promocional de apresentação da Associação a
todos os interessados. Este vídeo será uma forma interactiva de apresentarmos a
APCANNA ao público, difundindo a sua missão e estabelecendo o marco da expansão do
universo de novos associados.

Parceria: João Martins

I) Redes Sociais

Descrição: Desenvolvimento das redes sociais da APCANNA, bem como produção
regular de conteúdos. Pretende-se que a APCANNA tenha uma presença vincada nas redes
sociais, que serão um dos principais meios de divulgação, tanto de informação sobre
canábis, como da associação em si.

Redes Sociais: Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube.

J) Análise de amostras de produtos com canábis

Descrição: Análise da composição de produtos à base de canabidiol (CBD) através
de laboratórios especializados, no âmbito da mitigação de riscos. Devido à falta de rigor no
controlo de qualidade nos produtos à base de canabinóides disponibilizados atualmente no
mercado português, a APCANNA pretende recolher informação de maneira a poder
aconselhar os seus associados em relação à composição dos produtos adquiridos.

Potencial Parcerias: Ananda Analytics; Fundación Canna

K) Co-Aliança de Associações a nível Europeu ou Mundial

Descrição: Impulsionar e participar na fundação e estabelecimento de uma
associação-mãe a nível Europeu ou Mundial que defenda os direitos dos pacientes. Este
esforço está atualmente a ser liderado pela associação IACM Patients Council e a
APCANNA é um membro ativo desta co-aliança embrionária.

Potenciais Parcerias: IACM
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L) Desenvolvimento do Regulamento Interno

Descrição: O Regulamento Interno apresentado nesta Assembleia Geral é o primeiro
da APCANNA, pelo que se parte do princípio de que há espaço para melhoramentos, em
conformidade com as necessidades apresentadas pela Associação e seus associados.
Pretende-se que seja apresentada uma nova versão do Regulamento Interno no início de
2022.

APCANNA - Plano de Atividades & Orçamento 2021 8



Orçamento

Despesa Transitou 2020
Dívida Associada Laura Ramos 481€

Dívida Associado João Pedro Spínola 34€

Despesa Esperada 2021
Actualização dos Estatutos e morada da Sede da Associação 75€

Sócios e Secretariado 110€

Custos relativos à actividade diária da Associação 733€

Atividades
A) Eventos e Ações de Formação, Educação e Informação 3 450€

B) Biblioteca Virtual APCANNA 100€

C) Gabinete de Acompanhamento APCANNA 360€

D) Conselho Científico da APCANNA 100€

E) Newsletter Mensal 1 500€

F) Inquéritos, Sondagens e Recolha de Informação 80€

G) Website APCANNA 730€

H) Vídeo de Apresentação 205€

I) Redes Sociais 200€

J) Análise de amostras de produtos com canábis 140€

K) Co-Aliança de Associações a nível Europeu/Mundial 50€

L) Desenvolvimento do Regulamento Interno 50€

TOTAL 9 997€

Receita Esperada 2021
Sócios 3 100€

Donativos 850€

Parceiros institucionais* 5 000€

Atividades

A) Eventos e Ações de Formação, Educação e Informação 1 000€

TOTAL 9 950€

TOTAL EM CAIXA (TRANSITOU DE 2020) 261,68€

BALANÇO 214€
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Consultar o Orçamento completo em:

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1v-OPM4J2DkoN-_KVX34aTm-rbmW9xwxj

Sugestões de actividades para 2022:

No sentido de promover o planeamento estratégico em relação à actividade da
APCANNA, apresentamos também neste documento alguns projectos que, mediante
disponibilidade de fundos e voluntários, gostaríamos de levar a cabo com a Associação em
2022.

A) Merchandising

Descrição: Ativação da marca APCANNA e desenvolvimento de produtos para venda.

B) Livro “Canábis de Bolso”

Descrição: Publicação de um livro e brochuras específicas para distribuir nos
eventos APCANNA.

C) Podcast

Descrição: No sentido de aumentar os meios de divulgação de informação da
APCANNA, envisionamos a criação de um podcast e respetivo canal de divulgação do
mesmo.

D)Festival APCANNA

Descrição: Um evento social que promova o espírito de comunidade entre
associados e fomente a missão da associação.
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Considerações Finais

O contexto atual é fortemente marcado por uma situação pandémica vivida a nível
mundial, acarretando este período conturbado tanto oportunidades como desafios. Não
obstante disso, o Plano de Actividades da APCANNA para 2021 reflete explicitamente as
necessidades de uma associação pautada pelo seu carácter embrionário e motivada no
sentido de erguer uma estrutura sólida como base para o exercício da sua missão.

O panorama português em relação à canábis está a mudar, e a APCANNA quer ser
parte desta mudança. A redação deste Plano de Actividades deriva desta vontade,
oferecendo uma forte componente pedagógica e de cidadania, refletida nas actividades
realizadas em prol da divulgação de informação e educação dos cidadãos portugueses
sobre a canábis, tais como os eventos, a Biblioteca Virtual, o Gabinete de Acompanhamento
e a Newsletter.

Adicionalmente, o segundo maior foco das atividades planeadas para este ano é a
divulgação da associação e seus projectos, de maneira a fomentar a criação de uma
comunidade inclusiva e com uma voz unificada no que toca à defesa dos seus interesses. O
desenvolvimento do website apcanna.pt, bem como o vídeo de apresentação e o
investimento em redes sociais são exemplos de projectos que apontam neste sentido.

Sabemos que este é um Plano de Actividades ambicioso, sendo que o cumprimento
de todas as actividades requererá por um lado rigor, compromisso e seriedade por parte dos
membros dos órgãos sociais da associação e por outro, apoio por parte das instituições. É
de salientar que, atualmente, os membros da associação cumprem as suas funções sem
remuneração associada ao cargo ocupado, pelo facto de não existirem fontes de
rendimento da associação que o permitam. O desenvolvimento dos projetos da APCANNA
estará sempre sujeito à viabilidade do respetivo orçamento e a um financiamento mínimo
que permita a sua realização efetiva.

Por último, mas não menos importante, a APCANNA é uma associação sem fins
lucrativos que é subsidiada através de quotas dos associados e donativos que permitem a
realização das actividades projectadas neste plano. Igualmente, a associação prevê
eventualmente o acesso a fundos comunitários ou provenientes de parceiros institucionais,
sendo esta uma forma de financiamento adicional e igualmente importante.

Para concluir, a APCANNA é de todos nós. Para que cresça, seja forte e saudável, a
participação de todos é crucial. A nossa equipa tem a honra de dirigir o seu destino nos
próximos dois anos e prometemos dar o nosso melhor para atingir os objetivos da
APCANNA.
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