
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Actividades para o ano de 2010 
 

  1. A actividade central do Grupo de Dadores de Sangue do Concelho de Alpiarça é a 
promoção das dádivas de sangue. O calendário de recolhas, a propor ao Instituto Português 
de Sangue, para o ano de 2010 é o seguinte:  
 
  

 A actividade do Grupo tem permitido um crescimento sustentado das dádivas e do 
número de dadores de sangue: 
Refira-se que iniciamos o ano de 2009 com 918 dadores inscritos, ou seja, mais 63 dadores 
do que no início de 2008. 
 
  2. Para que as dádivas agendadas tenham o sucesso que desejamos, continuaremos a 
trabalhar para uma pró-activa dinamização e divulgação junto da população do concelho de 
Alpiarça. Propõe-se assim: 

a) Colaboração regular nos jornais locais e regionais 
b) Divulgação através das rádios da região 
c) Publicar o 2º boletim do Grupo em 2010 
d) Realização de recolhas de sangue, com mais divulgação, nomeadamente na 

imprensa regional, para um maior numero de dadores 
e) Intervenção junto dos jovens com sessões nas escolas 
f) Edição do Calendário de Recolhas. 
g) Produção de novos Cartazes de promoção da Dádiva de Sangue 

 
 

Proposta de recolhas de sangue para 2010 no Concelho de Alpiarça 

Data Dia da Semana Localidade 
16 Janeiro 
17 Janeiro 

Sábado  
Domingo 

Alpiarça  
Alpiarça 

24 Janeiro Domingo Casalinho  
20 Fevereiro Sábado  Frade Baixo  
06 Junho Domingo Alpiarça 
20 Junho Domingo Casalinho  
18 Setembro 
19 Setembro 

Sábado  
Domingo 

Alpiarça 
Alpiarça                       

10 Outubro Domingo Casalinho  
06 Novembro Sábado Frade Cima  
20 Novembro  Sábado Frade Baixo  



  3. Desenvolver os contactos e a articulação com o Instituto Português de Sangue, com o 
Serviço de Hematologia do Hospital Distrital de Santarém e com o CEDACE (Registo Nacional 
de Dadores de Medula Óssea). 
 
  4. Continuar a trabalhar em conjunto com a Junta de Freguesia no sentido de melhorar as 
instalações da nossa sede, embora mantendo a perspectiva futura de uma sede própria. 
 
  5. Manter contactos com outros grupos de Dadores Benévolos de Sangue. 

  6. Participar em reuniões de interesse para a nossa actividade. 

  7. Participar nas comemorações do Dia Nacional dos Dadores de Sangue. 

  8. Participar nas comemorações do Dia Mundial dos Dadores de Sangue 

  9. Manter a presença regular, com stand, na Feira do Vinho de Alpiarça. 

10. Manter a presença regular, com stand, na Alpiagra.  

12. Comemorar o 17º Aniversário do Grupo. 

13. Continuar o projecto de desenvolvimento da nossa página web e ainda renovar algum do 

nosso equipamento informático.  

 

Todas estas iniciativas só poderão ser realizadas com o recurso a apoios financeiros a 

efectuar pelo Instituto Português do Sangue no âmbito de candidatura ao abrigo da Portaria 

nº720/2007. 

 

14. A proposta de orçamento para 2010 é a que se apresenta no quadro seguinte: 

 
Orçamento para 2010 (Eur) 

Despesas Receitas 

a) - Informação 5.000   Junta de Freguesia 1.100 (2) 

            
b) Sensibilização 6.200   Câmara Municipal 1.500   
            
c) Educação 1.100   Instituto Português do Sangue 8.300   
            
d) Formação 1.000   Vários (Ofertas e Campanhas) 2.400 (1) 

Total   13.300 Total   13.300 
 

(1) Inclui apoios pontuais às dádivas e ao Aniversário 

(2) Inclui apoio para limpeza e conservação da Sede 

 

 Alpiarça 03 de Abril de 2009 

 

A Direcção 

 


