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Santander lança campanha de recolha de sangue em 
seis cidades do país 

•  As colheitas irão ter lugar em Lisboa, Coimbra, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada 

• As inscrições já estão abertas. 

• Todas as informações estão disponíveis no site do Santander sangue solidário  

 
Lisboa, 26 de fevereiro de 2021. NOTA DE IMPRENSA 
O Santander irá lançar, de 8 a 12 de março, uma campanha de recolha de sangue, em 
parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação e com três hospitais 
locais. A ação irá decorrer em seis cidades: Lisboa, Coimbra, Porto, Faro, Funchal e Ponta 
Delgada.  

 
Sob o lema “Santander Dá Vida”, esta campanha pretende ajudar a aumentar as reservas de 
sangue no país, dando resposta a uma crescente necessidade originada pela Covid-19, numa 
altura particularmente difícil para os hospitais portugueses. 
 
O Banco tem vindo a apoiar vários projetos na área da Saúde, que possam impactar 
diretamente na solução da pandemia ou na redução dos seus efeitos. Em 2020, o Santander 
disponibilizou cerca de 1 milhão de euros para a investigação, aquisição de material 
hospitalar e apoio aos setores mais vulneráveis da sociedade.  
 
Esta iniciativa enquadra-se no elevado compromisso que o Santander assumiu em matéria de 
Banca Responsável, atuando em áreas onde a sua atividade pode ter um maior impacto e 
contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das empresas. 
 
As inscrições já estão abertas. Consulte em baixo a lista com as datas e locais das colheitas 
de sangue em cada cidade e o modo como os doadores se podem inscrever. Todas as 
informações estão disponíveis também na página do Santander sangue solidário. 
 

• Lisboa 
Data: 8 de março 
Horário: 9:00 às 13:00 e das 15:00 às 19:00 

https://www.santander.pt/institucional/banca-responsavel/sangue-solidario
https://www.santander.pt/institucional/banca-responsavel/sangue-solidario
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Local: Centro Santander – Rua Ramalho Ortigão 51, 1099-090 Lisboa 
Inscrições: através do contacto tel. 211 163 223 (dias úteis, das 09h00 às 18h00) 
 

• Coimbra 
Data: 8 de março 

      Horário: 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 
Local: Hotel D. Inês - R. Abel Dias Urbano 12, 3000-001 Coimbra 
Inscrições: através do contacto tel. 211 163 223 (dias úteis, das 09h00 às 18h00) 
 

• Porto 
Data: 10 de março 
Horário: 09:00 às 18:00 
Local: Fundação Cupertino de Miranda, Av. da Boavista 4245, 4100-140 Porto 
Inscrições: através do contacto tel. 211 163 223 (dias úteis, das 09h00 às 18h00) 
 

• Faro 
Datas: 9 e 10 de março 
Horário: das 08:30 às 12:45 e das 14:30 às 16:45 
Local: Hospital de Faro – Centro Hospitalar Universitário do Algarve 
Inscrições: através do contacto tel. 289 891 275 
 

• Funchal 
Datas: 8, 9, 10, 11 e 12 de março 
Horário: das 09:00 às 13h00 
Local: Hospital Central do Funchal – Cave do Hospital Dr. Nélio Mendonça 
Inscrições: através do contacto tel. 291 705 752 
 

• Ponta Delgada 
Datas: 10 e 11 de março 
Local: Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada 
Horário: das 8:30 às 15:30 
Inscrições: através do contacto tel. 296 203 560 (08:00-16h00) ou do e-mail 
hdes_hematologia@azores.gov.pt 

mailto:hdes_hematologia@azores.gov.pt
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