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LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE S. JOÃO 

 

PLANO DE ACTIVIDADES – 2011 

 

Nos termos da alínea d) do ponto 2 do artigo 11º dos Estatutos da LAHSJ, compete à 

Direcção “submeter à Assembleia-geral o Orçamento e o Plano para o ano seguinte”, como 

também lhe compete, nos termos da alínea e) do mesmo preceito, de igual modo proceder 

quanto ao Relatório de Gestão e Contas do Exercício. 

Tem a Direcção cumprido estes dois deveres estatutários numa única reunião, deste modo 

incumprindo a letra do ponto 5 do artigo 10º, que refere 2 reuniões anuais. 

 

A actividade da Liga concretiza-se, no essencial, pela angariação de fundos posteriormente 

utilizados em acções, nas quais sobressai a atribuição de donativos que, cumprindo as regras 

estatutárias, assegurem o cumprimento da missão que os estatutos definem. O que sempre se 

tem feito e é nosso plano continuar a fazer. 

 

Em especial: 

  

1. Conclusão do Processo de IPSS 

Infelizmente continuamos a manter tal objectivo como primeiro ponto deste Plano, o 

que, em nosso entender, sempre deverá acontecer até que tal seja conseguido. 

Reitera-se o carácter essencial de tal desiderato que, para além do mais, por via do 

benefício fiscal que proporciona, facilitará o aumento do número de associados e 

sequente reforço do valor de quotas e donativos. 

 

2. Associados 

Tentaremos atingir a meta dos 275 associados efectivos e 20 benfeitores (não se 

incluindo neste número os benfeitores com pagamento em espécie). 

Mantendo a pressão possível, tentaremos conter o incumprimento de quotas no 

exercício aquém dos 20% e recuperar 50% das quotas em mora de 2010. A 

recuperação de outras moras anteriores será difícil, aleatória e sempre muito 

pequena, pelo que não a consideraremos no orçamento. 

 

3. Jantar da Liga 

A efectuar nos moldes dos exercícios anteriores e com idênticas consequências 

financeiras, contempladas no orçamento pelo valor líquido. 

 

4. Outras Iniciativas 

Voltaremos a tentar motivar alguns associados para liderarem a organização de, pelo 

menos, um evento para angariação de fundos.  

Sendo, tal evento, para já, apenas uma ideia e muito dependente das boas vontades a 

encontrar para o concretizar, não terá tradução orçamental. 

 

5. Utilização de Fundos 

 

5.1. Prevê-se que, este ano, seja totalmente utilizado o Donativo Consignado a Doentes 

da Unidade da Mama, actualmente com o valor de 12 053 €, em cumprimento do 

compromisso assumido, ou seja, utilizando-o em donativos que cumpram as 

condições da referida consignação. 

 

5.2. Também se contempla a concretização do compromisso assumido perante o Hospital 

no âmbito do Projecto Joãozinho (20 000 €) pressupondo que os concretos fins que 
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lhe serão propostos cumprirão rigorosamente os preceitos estatutários que 

enquadram a actividade da Liga. Apesar da fase em que se encontra o projecto e 

sequente incerteza quanto ao momento da utilização do donativo atribuído pela Liga, 

também por isso contabilisticamente considerado como “passivo contingente”, é de 

boa prudência que seja considerado neste Plano e na sua tradução orçamental. 

 

5.3. Para além disso, e como sempre tem acontecido, a Liga continuará a afectar os 

montantes angariados a donativos que cumpram os preceitos estatutários e a prática 

que nesta matéria se tem seguido. O objectivo será, salvaguardada uma reserva de  

10 000 €, aplicar totalmente o remanescente dos fundos angariados.  

 

5.4. Tentar-se-á melhorar o site da Liga, para isso se prevendo o recurso a serviços 

externos e para o efeito se contemplando adequada verba em sede orçamental.  

 

5.5. Prevê-se também uma pequena verba para alterações ao Programa de Contabilidade, 

eventualmente necessárias para cumprimento das exigências de IPSS. 

 

5.6. Evidencia-se no orçamento uma pequena verba para despesas diversas, entre as quais 

o pagamento de quota à Associação de Voluntariado do Hospital, da qual somos 

associados numa base de reciprocidade.  

 

6. Fruto da remuneração dos depósitos bancários, prevê-se um pequeno proveito 

financeiro e inerente custo fiscal.  

 

Porto, 31 de Dezembro de 2010  
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