
Horário para agendamento prévio de dádivas de sangue nos Postos Fixos dos Centros 
de Sangue e Transplantação de Lisboa, Porto e Coimbra 

 

No âmbito do Plano de Contingência para a Reserva Estratégica Nacional de Sangue  face a 
epidemia de COVID-19 deverá realizar-se o agendamento prévio dos dadores de sangue, 
preferencialmente com hora marcada, respeitando os critérios de elegibilidade. 

Esta estratégia permite não ter tantos dadores em simultâneo nos locais fixos de colheita, 
sendo um garante para a segurança de profissionais e dadores, respeitando as medidas de 
distanciamento social preconizadas nas Orientações da Direção Geral da Saúde. 

Não poderão permanecer, em simultâneo, mais do que 10 dadores no interior de qualquer 
local de colheita de sangue e componentes sanguíneos. 

Assim os dadores poderão agendar a sua dádiva com hora marcada através dos seguintes 
números de telefone: 

  
Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa  |   910650140 das 8h00 às 15h00 

      |   910650100 das 9h00 às 17h00 

|  217921000 das 16h00 às 00h00, a marcação 
será realizada no dia seguinte.   

  
Centro de Sangue e Transplantação do Porto  | 225083400  das 8h00 às 19h30 marcação 
imediata, das 19h30 às 00h00 a marcação será realizada no dia seguinte. 

  
Centro de Sangue e Transplantação de Coimbra | 239791070 das 8h00 às 19h30 marcação 
imediata, das 19h30 às 00h00 a marcação será realizada no dia seguinte. 

 
No âmbito do mesmo Plano de Contingência os Postos Fixos de colheita dos Centros de Sangue 
e Transplantação de Lisboa, Porto e Coimbra irão abrir, a partir de domingo, dia 29 de Março, 
das 8h00 às 19h30. 

 
No âmbito do mesmo Plano de Contingência será aberto um local de colheita de sangue nos 
Serviços Centrais do IPST, sito na Avenida Miguel Bombarda nº 6 em Lisboa, a partir de 18 de 
Março, de segunda a sexta-feira das 9h30 às 14h00 horas. 

 


