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1. Introdução 
A ATPP – Associação de Transplantados Pulmonares de Portugal, I.P.S.S,  Associação sem fins lucrativos, 
tem como objectivos principais: 

1. Disponibilizar informação Prestar ações de esclarecimento, apoio, defesa e orientação com 
objetivo de melhoria da qualidade de vida a: candidatos a transplante pulmonar, recetores de 
transplante de pulmonar, suas famílias, cuidadores e amigos; 

2. Colaborar na informação aos doentes pulmonares crónicos, que ainda não são candidatos a 
transplante, bem como os seus familiares; 

3. Colaborar no desenvolvimento e incentivo, pelas formas ao seu alcance, a recuperação a nível 
moral e psíquico, e a reintegração a nível social e laboral do pré-transplantado e pós-trans-
plantado; 

4. Garantir junto das entidades competentes a manutenção dos direitos já adquiridos, aos trans-
plantados pulmonares e candidatos a transplante;  

5. Garantir junto das entidades competentes a criação de condições para a aquisição de novos 
direitos, aos pré-transplantados e pós-transplantados, nomeadamente ao nível medicamen-
toso, logístico e mobilidade; 

Nos termos dos seus estatutos (Artigo 29.º alínea A), a gestão corrente da Associação compete à 
Direcção, que, no cumprimento dos seus deveres perante os associados, elaborou e apresenta à 
Assembleia Geral o presente relatório de contas, relativo ao exercício de 201. 

Este documento resulta da contabilização de todos os documentos relativos à atividade da ATPP, tendo 
por base o normativo que constitui o Sistema de Normalização para o Setor Não Lucrativo, com a 
publicação do Dec. Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, foi revogado parcialmente o Decreto-Lei n.º 36-
A/2011, no seguimento da reforma introduzida pelo Sistema de Normalização Contabilística aprovado 
em 2009. 
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2. Número de Associados 
A ATPP durante o ano de 2018 , registou a angariação de novos sócios, conforme  tabela seguinte que  
demonstra a evolução dos sócios totais por cada mês do ano. Demonstra, ainda , que dos 24 
transplantados , somente 19 se associaram , havendo , por diversos motivos, falecimento e ou possível 
desistência, a desaceleração da evolução do numero total de sócios .  

A 31 de Dezembro de 2018 os nossos Associados eram 142 .  

2018 

 

 

  

Janeiro 5 
Fevereiro 1 
Março 3 
Abril 3 
Maio 3 
Junho 0 
Julho 1 
Agosto 1 
Setembro 0 
Outubro 2 
Novembro 1 
Dezembro 0 

Total 19 
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3. Análise da Situação Económica e Financeira 

A situação económica da associação, no exercício de 2018, teve em consideração a atribuição do Estatuto de 
IPSS, o qual devido à complexidade do processo , pôs em causa, projetos, para todos nós importantes, pois não 
conseguimos angariar fundos através da recuperação do IVA, nem por esse mesmo motivo dar seguimento aos 
mesmos , tais como Banco de Equipamentos e Banco de Voluntariado , . O numero de transplantados em 2018 
também foi inferior a 2017, já não tendo em consideração que no 1º. Ano foi quando conseguimos o maior 
numero de sócios .  

A  Fundação Calouste Gulbenkian como entidade financiadora da associação, por falta de execução de processos alterou 
para 2019 , parte da verba devida , €7.500,00 

3.1.  Balanço de Receitas 
 

Receitas 2018 

Quotas           1.350 €  
Joias               110 €  
Donativos           600 €  
Outros Financiamentos      600  €  

Total         2.740 €  

 

Os “Outros financiamentos” correspondem ao subsídio não  atribuído pela Fundação Calouste Gulbenkian no 
final do ano de 2018 por falta de despesas, que, somente depois do ano corrente da FCG , surgiram, tal como , 
parte do filme Institucional da ATPP.  Este subsídio de financiamento, está vinculado a um protocolo de gastos 
aprovados por ambas as entidades. 
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3.2. Análise do Exercício 
 

 

 

 

  

Total despesas 1.930,48 € 
Total de receitas 13.431,00 € 

Saldo 11.500,52 € 
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