
LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE S. JOÃO 

 

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2012 

 

Nos termos da alínea d) do ponto 2 do artigo 11º, compete à Direcção “submeter à 

Assembleia Geral o Orçamento e o Plano para o exercício 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. 

A actividade da Liga desenvolve-se em duas essenciais direcções: 

- A angariação de fundos e a concessão 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. 

No essencial: 

1. Associados 

A Direcção prosseguirá o esforço que tem desenvolvido no sentido da 

captação de novos associados definindo, para 2012, a meta de 280 para os 

associados efectivos e de 20 para os associados benfeitores, nos quais não se 

incluem os que concretizam o pagamento em espécie. 

Dos associados esperam-se contributos individuais pelos montantes mínimos 

referidos nos Estatutos (artº 7º), embora razões de ordem fiscal justifiquem a 

proposta que, nos termos do ponto 4 do art.º 7º dos Estatutos, será 

apresentada em Assembleia Geral, no sentido de se definir como quota apenas 

10 € por associado, sendo o remanescente considerado como donativo. 

Continuaremos a tentar ser incisivos na cobrança dos contributos dos 

associados tentando recuperar metade do que se encontra em mora e reduzir 

a percentagem dos incumpridores a 20%. 

 

2. Jantar da Liga 

Como já vem sendo hábito, realizar-se-á pelo menos um jantar anual cujos 

resultados financeiros se prevêem, em termos líquidos, ao nível dos do 

exercício findo, desse modo sendo consideradas em sede orçamental. 

 

3. Nos dois últimos exercícios tentou a Direcção replicar de algum modo a 

excelente iniciativa levada a cabo em 2009 por um conjunto de Senhoras – o 

chá de Beneficência – motivando para o efeito alguns associados. 

Não deixaremos de tentar dar realização a novas iniciativas, mas o insucesso 

justifica que não se incluam no orçamento as consequências financeiras que 

daí poderiam decorrer. 

Entendemos, porém, deixar aqui este registo como prova de que se mantém 

presente esse desejo. 

 

 



4. Utilização de Fundos 

4.1.  Voltamos a prever que este ano se concluirá a utilização dos fundos 

consignados a doentes da Unidade da Mama, coisa que, como bem se 

entende, não dependerá, em exclusivo ou sequer principalmente, da Liga 

ou da sua Direcção. 

4.2.  De igual modo e com igual comentário, prevemos, também, a 

concretização do compromisso assumido perante o Projecto Joãozinho      

(20 000 €), tendo sempre presente que o nosso contributo  terá de ter pleno 

enquadramento nos fins Estatutários da Liga. 

4.3. Esgotar-se-á a verba remanescente da que foi angariada pela 

Capelania em iniciativas conjuntas às quais se encontra consignada. 

4.4.  Tal como nos exercícios anteriores e cumprindo decisões 

oportunamente tomadas, a Liga afectará os montantes disponíveis, para lá 

dos que anteriormente foram referidos, a iniciativas e donativos que 

cumpram os preceitos estatutários, salvaguardando apenas um 

remanescente de segurança de 10 000 €. 

4.5. As despesas correntes serão contidas no mínimo indispensável, no qual 

se incluirá o pagamento da quota à Associação de Voluntariado do Hospital 

(cumprindo recomendação estatutária - alínea j) do nº 2 do artº11º) numa 

base de reciprocidade,  

 

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

financeiro e inerente custo fiscal. 
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