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“em one to one”: novo website ajuda a compreender e
sensibiliza para a Esclerose Múltipla



Cerca de 8.000 pessoas em Portugal sofrem de Esclerose Múltipla
Novo website aumenta o conhecimento geral e sensibiliza para esta doença crónica

Lisboa, 18 de maio, 2018 - A Sanofi Genzyme acaba de lançar a plataforma online EMOnetoOne, um
portal online dedicado à Esclerose Múltipla (EM).
Este website tem como objetivo dar a conhecer o que é a Esclerose Múltipla e ajudar as pessoas que vivem
com esta patologia, os seus familiares, amigos e sociedade em geral, a compreender melhor a doença, a
melhorar a sua qualidade de vida e a ficar a par de todas as novidades relacionadas com a EM.
Paco del Val, novo Diretor Geral da Sanofi Genzyme em Portugal, refere que “esta plataforma tem um foco
exclusivo nas necessidades das pessoas com Esclerose Múltipla e dos seus cuidadores, procurando ser
uma ferramenta de informação útil para o cuidado pessoal e a gestão do dia-a-dia. No futuro, no website,
vamos também disponibilizar um blogue com notícias e testemunhos sobre temas tão importantes como a
acessibilidade, o trabalho, o planeamento familiar e os avanços da ciência”.
Na plataforma EMOnetoOne podemos aceder a factos e estatísticas sobre a EM, compreender a doença,
como progride e quais os tipos de tratamento existentes.
Além disso, podemos também consultar informações dinâmicas sobre temas relacionados com: o dia-a-dia
da pessoa com EM, o impacto na vida familiar, social, profissional, emocional e psicológica.
O website apresenta ainda testemunhos na primeira pessoa e conteúdos sobre bem-estar e vida saudável,
abordando temas como: alimentação saudável, sugestões de receitas culinárias e exercício físico.
Conheça a plataforma em: www.emonetooneportugal.pt ou em
https://www.facebook.com/emonetooneportugal

Sobre a Sanofi Genzyme
Fundada em Boston, EUA, em 1981, a Sanofi Genzyme é a unidade de negócios global de cuidados
especializados da Sanofi, focada em doenças raras, esclerose múltipla, oncologia e imunologia.
Prestamos auxílio a pessoas com doenças debilitantes e complexas que são muitas vezes difíceis de
diagnosticar e tratar. Estamos empenhados na descoberta e no desenvolvimento de novas terapêuticas de
forma a dar esperança aos doentes e às suas famílias em todo o mundo. A liderança da indústria de
cuidados especializados é a nossa grande ambição. Fornecemos atualmente mais de 20 tratamentos a
doentes a nível global, ao mesmo tempo que estudamos potenciais novas terapêuticas em ensaios clínicos
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e nos laboratórios Sanofi.
Estamos presentes em Portugal desde dezembro de 2003.

Relações com a Imprensa
Luisa Silva
Tel.: + (351) 911 001 710
luisa.silva@sanofi.com

Ferran Vergés Aoiz
Tel: + (34) 93 485 95 99
ferran.verges@sanofi.com

Declarações Prospetivas Sanofi
Este comunicado contém declarações prospetivas dentro do significado da Private EUA Securities
Litigation Reform Act de 1995 e suas alterações. Estas declarações não constituem factos históricos.
Essas declarações incluem projeções, estimativas e suposições subjacentes, declarações relativas a
planos, objetivos, intenções e expectativas sobre futuros resultados financeiros, acontecimentos,
operações, serviços, desenvolvimento de produtos e seu potencial, e declarações relativas a
desempenhos futuros. Estas declarações prospetivas geralmente podem ser identificadas pela
terminologia utilizada como "esperar", "antecipar", "acreditar", "pretender", "estimar", "planear" e
expressões similares. Embora a direção da Sanofi acredite que as expectativas refletidas em tais
declarações são razoáveis, os investidores são advertidos que as informações e as declarações
prospetivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais são difíceis de prever e,
geralmente, estão fora do controlo da Sanofi. Estes riscos e incertezas podem levar a que os resultados e
desenvolvimentos reais sejam materialmente diferentes dos que foram expressos, estavam implícitos ou
projetados na informação e nas declarações prospetivas. Estes riscos e incertezas incluem, entre outras
coisas, as incertezas inerentes à investigação e desenvolvimento, os dados e análises clínicas futuras,
incluindo os pós-marketing, as decisões tomadas pelas autoridades regulamentares como a FDA ou a
EMA sobre se autoriza ou não, e quando um medicamento, um dispositivo ou uma aplicação biológica,
que possa registar-se, para qualquer produto candidato, assim como as suas decisões referentes à
rotulagem e a outros fatores que poderiam afetar a disponibilidade ou a potencial comercialização desses
produtos candidatos, a ausência de garantia de que os produtos candidatos, uma vez aprovados, terão
sucesso no mercado, a aprovação futura e o sucesso comercial de opções de tratamento, a capacidade
do grupo para alavancar oportunidades de crescimento externo, e os citados ou identificados nos
documentos públicos depositados junto da SEC e da AMF pela Sanofi, incluindo os listados sob os títulos
"Fatores de Risco" e "Declaração de Advertência sobre declarações prospetivas" do relatório Relatório
anual da Sanofi no Formulário 20-F para o exercício findo a 31 de dezembro de 2016. A Sanofi não se
compromete a atualizar ou a rever a informação e as declarações prospetivas excepto as exigidas pela lei
aplicável em vigor.
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