
 

 

ASSOCIAÇÃO DE TRANSPLANTADOS PULMONARES DE PORTUGAL 

 

Dia Nacional da Doação de Órgãos e da Transplantação 

20 de julho de 2022 

 

A ATPP com sede no Hospital de Santa Marta, nasceu em março 2017 e está num 

espaço atribuído no Claustro e tem a sua especificidade de ação muito voltada aos 

doentes ligados ao Centro de Referência de Transplante Pulmonar e suas famílias. 

A ATPP vem assinalar o Dia Nacional da Doação de Órgãos e da Transplantação que 

acontece a 20 de julho com a homenagem a todos os que, de forma mais ou menos 

direta, estão envolvidos na doação e na transplantação de órgãos em Portugal, sem 

os quais muitas pessoas não teriam sobrevivido.  

 

Para assinalar esta data estará disponível um momento de campanha no claustro 

do Hospital de Santa Marta das 09h às 13h no dia 20 julho, em que estarão alguns 

elementos da ATPP com a campanha de sócios, divulgação e esclarecimento acerca 

do transplante pulmonar em Portugal. 

 

Será também lançado o Projeto de Padrinhos & Afilhados no âmbito do Transplante 

Pulmonar em Portugal.  

 

A ATPP não pode deixar de DEIXAR UMA PALAVRA DE APREÇO E AGRADECIMENTO 

a TODOS OS DADORES E SUAS FAMÍLIAS bem como a TODOS OS PROFISSIONAIS de 

SAÚDE ENVOLVIDOS NESTA ATIVIDADE e que de forma sistemática e com o 

princípio de melhoria contínua se esforçam para o tratamento eficaz e eficiente dos 

doentes em lista de espera. 



 

 

Se pretender fazer donativo utilize o NIB abaixo indicado: 

0033 0000 4550 4701 4020 5 

 

Para mais informações: 

CONTACTOS 

Telemóvel: 91 323 89 12 (dias úteis das 10h às 16h) 

E-mail: geral@atpp.pt   

 

MORADA 

ATPP - Associação de Transplantados Pulmonares de Portugal 

Hospital de Santa Marta - Rua de Santa Marta 50, 1169-024 Lisboa 

 

Sem mais, assino a presente. 

        

Lisboa, 20 de julho de 2022        

 

Presidente da ATPP 

Ana Ribeiro 


