Associação de Dadores de Sangue da Baixa da Banheira

Após a construção da nova Sede Social, houve necessidade de reestruturar o
funcionamento interno desta Associação. Foram criados grupos de trabalho
constituídos por todos os corpos gerentes da Associação e distribuídos por áreas
específicas. A Presidente e o Vice-Presidente são os coordenadores destas áreas
específicas e integram também esses grupos de trabalho.
O organigrama abaixo apresentado elucida melhor esta distribuição.
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Passamos de seguida à descrição do plano de actividades para o ano de 2008.

Durante o primeiro trimestre irá realizar-se a Assembleia-geral Ordinária para
aprovação do relatório e contas do ano de 2007.

Ao longo do ano de 2008 iremos efectuar, em colaboração com o Instituto Português
do Sangue, 20 recolhas de sangue nas freguesias do concelho da Moita, distribuídas
da seguinte forma:
•

Baixa da Banheira: 9 recolhas;

•

Vale da Amoreira: 3 recolhas;

•

Alhos Vedros: 3 recolhas;

•

Moita: 3 recolhas;

•

Gaio Rosário: 2 recolhas;

Para estas recolhas serem efectuadas existe todo um trabalho prévio de promoção
da dádiva através de convocatória por carta aos associados residentes na freguesia
onde se irá realizar a recolha, distribuição de cartazes anunciando a recolha de
sangue na localidade e divulgação sonora na véspera e no dia da recolha com a
viatura da Associação. Este ano é nossa intenção inovar o processo de convocação
aos dadores nossos associados para a dádiva de sangue. Iremos progressivamente,
fazer estas convocatórias por email e sms, para esse efeito, ao longo de 2007 temos
vindo a actualizar o nosso ficheiro informático.

Continuaremos também a efectuar a promoção da dádiva por aférese, tentando
angariar cada vez mais dadores para este tipo de dádiva. De 2 em 2 meses
deslocam-se ao I.P.S. na viatura desta Associação grupos de dadores por aférese.

Continua a fazer parte dos objectivos desta Associação alargar cada vez mais a
nossa lista de potenciais dadores de medula óssea.

Iremos dar continuidade ao Jornal do Dador, sendo este elaborado pelo grupo
responsável para o efeito, tal como aconteceu ao longo de 2007. É provável que
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surjam algumas alterações na estrutura do mesmo, mas a sua publicação continua a
ser trimestral.

A reestruturação do material informático estava previsto para 2007, mas devido a
dificuldades financeiras inerentes á construção da nova Sede Social, tal não foi
possível. Prevê-se e deseja-se, que esta reestruturação seja efectuada em 2008
pelo que aguardamos a atribuição dos respectivos subsídios. A informatização é
essencial para o nosso trabalho humanitário, daí a necessidade premente da sua
efectivação.

Iniciou-se em 2007 mas só em 2008 irá estar concluída a página na Internet desta
Associação. A página irá funcionar essencialmente como meio de informação das
actividades desenvolvidas, dando também a conhecer o trabalho efectuado ao longo
de 16 anos de existência da A.D.S.B.B..

No âmbito do Grupo de Lazer estão já previstas para 2008 as seguintes actividades:
• Organização e participação de passeios de cicloturismo;
• Visitas ao concelho da Moita (passeios a pé e marcha);
• Passeio fluvial no rio Tejo;
• Participação nas comemorações do 25 de Abril, desfilando em bicicleta;
• Visitas a parques temáticos e a localidades de interesse histórico;
• Organização de encontros/convívio entre associados.
Ao longo do ano iremos organizar regularmente encontros, colóquios, fóruns etc.
com os dadores de sangue e a população do concelho onde serão discutidos
assuntos relacionados com a saúde de uma forma geral e a importância da dádiva
de sangue neste contexto. Para o efeito contamos com a preciosa colaboração do
Dr. Raul Coelho na coordenação dos vários encontros e com a disponibilidade já
manifestada por diversos especialistas nas mais diferentes áreas da saúde.

A comemoração do 16º aniversário irá ocorrer durante o mês de Junho com diversas
actividades ao ar livre, almoço convívio, uma recolha de sangue e a realização de
um colóquio sobre temas relacionados com a saúde.
Plano de actividades – 2008

3

Associação de Dadores de Sangue da Baixa da Banheira

Tal como no ano transacto iremos marcar presença nas festas das localidades do
concelho da Moita, sensibilizando desta forma a população para a dádiva de
sangue.

Sempre que solicitada esta Associação far-se-á representar nos eventos efectuados
pelas entidades oficiais, C.M.M. e Juntas de Freguesia assim como junto das
associações congéneres espalhadas por todo o país e Movimento Associativo do
Concelho da Moita.

A.D.S.B.B.
Associação de Dadores de Sangue da Baixa da Banheira
Outubro de 2007
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