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Apelo à dádiva de sangue – Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa 

aberto domingo 
 
O Instituto Português do Sangue e da Transplantação reforça o apelo para que todos os potenciais 
dadores façam a sua dádiva de sangue, pois mantém-se a necessidade de manutenção das reservas em 
níveis estáveis.  
 
Neste sentido, informamos que os Centros de Sangue e Transplantação de Lisboa, Porto e Coimbra 
estarão abertos sábado das 8H às 19H30, sendo que o Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa 
também estará aberto no domingo, no mesmo horário. 
 
Relembramos que para ser uma pessoa dadora de sangue, basta ter entre 18 e 65 anos (o limite de idade 
para a primeira  dádiva é os 60 anos) e ter peso igual ou superior a 50 kg. As pessoas candidatas à dádiva 
que tenham tido COVID-19 devem aguardar 14 dias e as que fizeram a vacina de reforço contra a COVID-
19 deve aguardar 7 dias, para se candidatarem novamente. 
 
Não fiquem indiferentes a este pedido. Dar sangue é sempre ajudar a Salvar Vidas. Além dos Centros de 
Sangue e Transplantação (moradas em baixo, contactos em www.ipst.pt ), podem ainda dar sangue nos 
Hospitais com serviço de recolha. Para saber onde dar sangue consultem www.dador.pt  
 
Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa | Área Funcional do Sangue 

Parque de Saúde de Lisboa, Av. do Brasil, n.º 53 – Pav. 17 

1749-005 Lisboa 

Centro de Sangue e da Transplantação do Porto | Áreas funcionais do Sangue e da Transplantação 

Rua do Bolama, nº 133 

4200-139 Porto 

Centro de Sangue e da Transplantação de Coimbra | Áreas Funcionais do Sangue e da Transplantação 

Rua Escola Inês de Castro 

São Martinho do Bispo 

3040-226 Coimbra 

 
Lisboa,  28 de janeiro 2022 
 
 

http://www.ipst.pt/
http://www.dador.pt/

