A Liga Portuguesa Contra a Sida (LPCS), como certamente é do seu conhecimento, é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social, de Utilidade Pública, sem fins lucrativos, reconhecida em 2008 como uma Organização Não
Governamental para o Desenvolvimento, que tem mantido e realizado um conjunto de acções numa perspectiva
de apoio integrado às pessoas infectadas e afectadas pelo VIH/SIDA. Nestas acções incluem-se um conjunto de
serviços especializados de apoio: psicológico, social, jurídico, nutricional, hospitalar, grupos de inter-ajuda, assim
como, a Linha SOS SIDA 800 20 10 40, a vertente de formação, o voluntariado e um conjunto de outros serviços
inerentes às actividades desenvolvidas.
Uma vez que todos estes apoios são disponibilizados de forma gratuita e confidencial a todos os utentes/doentes,
a LPCS necessita, permanentemente, de ajudas de natureza financeira, para que os referidos serviços possam
funcionar com a qualidade técnica/científica que exigimos, dando continuidade a um trabalho que já existe desde
1990 e que tem sido reconhecido pela sua eficácia e defesa dos direitos de cidadania, sem qualquer tipo de
discriminação.
Neste contexto, tendo em conta a actual conjuntura económica do país, e o desejo de implicar mais pessoas que
acreditem nesta causa, gostaríamos que nos apoiasse(m) tornando-se sócio(s), e/ou enviando donativo e/ou
tornando-se voluntário, através do preenchimento da proposta abaixo.
Com a expectativa de contar consigo/convosco, apresentamos antecipadamente os nossos agradecimentos,
assim como, das pessoas que beneficiam e que poderão vir a beneficiar destes apoios.

_______________________________________________________________________________________________
Liga Portuguesa Contra a Sida – Sede
Rua do Crucifixo, 40 – 4º Esq.
1100-183 Lisboa
Telf./Fax: 21 347 93 76
info@ligacontrasida.org

CAAI Liga-te – Lisboa
Av. Almirante Reis, 113 – 6º.1
1150-014 Lisboa
Telf./Fax: 21 888 43 82
apoiosocial@ligacontrasida.org

CAAI “Cuidar de Nós” – Odivelas
Rua Júlio Borba (Parq. Pingo Doce)
Póvoa Sto. Adrião 2620-101 Odivelas
Telf.: 21 938 25 41 / Fax: 21 938 25 48
cuidardenos.odivelas@ligacontrasida.org

LINHA SOS SIDA 800 20 10 40
www.ligacontrasida.org
NIF: 502 665 548

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE ADMISSÃO
(SÓCIO INDIVIDUAL / EMPRESA)

Nome: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Morada: _______________________________________________________________________________________________________________________________
Cod. Postal: _____________-_________

Localidade: _________________________________________________________________________________________

NIF: ___________________________ Telm.: ______________________

□ DESEJO TORNAR-ME SÓCIO

□
EMPRESA – 300€ (ANUAL) □

INDIVIDUAL – 35€ ( ANUAL)

E-MAIL: _____________________________________________________________

□ DESEJO TORNAR-ME VOLUNTÁRIO/A

□ DESEJO ENVIAR DONATIVO
Envio ____________€ - Cheque n.º ________________ ou Transferência Bancária NIB 0018.0000.35475407001.82 – Banco TOTTA
BENEFICIOS FISCAIS EM IRS/IRC – O RECIBO SER-LHE-Á ENVIADO PARA A MORADA INDICADA

