
São exemplo disso:
•  as Bolsas de Investigação LPCC-NRS/Terry Fox, no valor de 
15.000€, atribuídas anualmente a 2 projectos, desde 1998, 
com o apoio da Corrida Terry Fox, e que já beneficiaram 60 
investigadores/projectos;
•  Apoio ao Risco Familiar de Cancro, no Centro de Investiga-
ção do IPOLFG;
•  as verbas destinadas ao desenvolvimento da investigação 
no Centro de Medicina Molecular, na Nova Medical School, 
no Biobanco, entre outros.

Por outro lado, também é nossa preocupação incentivar os téc-
nicos de saúde a participar em cursos, congressos e workshops, 
promovendo diversos eventos, que este ano tiveram de ser adap-
tados aos formatos digitais, devido aos tempos de pandemia 
mundial pelo novo Coronavírus e do consequente confinamento 
a que todos fomos obrigados. 

Na impossibilidade de realizarmos algumas destas iniciativas, 
pela necessidade presencial dos participantes, os mesmos foram 
suspensos ou adiados e serão realizados quando as normas e 
recomendações da DGS o permitirem, como é o caso das Jor-
nadas de Investigação em Oncologia e o Curso do Tratamento 
Físico do Edema. 

A Conferência “Cancer Biology: From Basic to Translational Re-
search”, que pretende reunir investigadores nacionais e interna-
cionais de oncologia básica e clínica, está a ser adaptada para 
o formato WEBINAR.

Termino com o apelo para que, apesar dos cuidados necessá-
rios por causa da pandemia, todos os doentes oncológicos não 
deixem de dar continuidade aos seus tratamentos e se, nesse 
processo, encontrarem dificuldades que os impeçam de o fazer 
nos contactem. Só assim poderemos apoiar todos os que por 
via da pandemia se veem confrontados com limitações para ter 
acesso a cuidados de saúde. BEM HAJA!

AGOSTO 2020

ATUALIDADE DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO
NÚCLEO REGIONAL DO SUL

www.ligacontracancro.pt

O QUE 
NOS 
LIGA

INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO
EM ONCOLOGIA
O QUE EMPREENDEMOS NO PASSADO; 
O FUTURO HOJE.

A LPCC tem por base 4 áreas de missão: Apoio ao Doente 
Oncológico e família, Prevenção Primária, Prevenção Secun-
dária e estímulo à Investigação e Formação em Oncologia. 
No plano de orientações estratégicas para o ano corrente, no 
âmbito desta última área, temos vindo a cumprir os objetivos 
estabelecidos para:

•  Incrementar a investigação;
•  Contribuir para que o desenvolvimento do conhecimento em 
prevenção, diagnóstico e tratamento prossiga;
•  Proporcionar aos técnicos de saúde formação atualizada na 
área da Oncologia;
•  Divulgar os principais resultados obtidos no âmbito da investi-
gação científica em risco familiar;
•  Promover a investigação científica na área genética do cancro.

Em 2019, atribuímos 59 bolsas de formação e 2 bolsas de 
investigação em oncologia, realizámos mais um Curso do Tra-
tamento Físico do Edema para 15 fisioterapeutas, realizámos 
as IV Jornadas de Investigação em Oncologia que reuniram 
109 investigadores, adquirimos literatura científica sobre a 
temática oncológica para as bibliotecas dos IPO’s e apoiámos 
centros de investigação suportando os custos dos investigado-
res, investindo um total de cerca de 138.000€.

Em 2020, demos continuidade aos apoios financeiros através 
da atribuição de bolsas de estudo ou profissionais para desen-
volvimento de projetos na área oncológica. Destaco a parce-
ria com o IPOLFG, com quem colaboramos de modo particular 
pela proximidade física e estratégica ou os apoios a prestigia-
dos centros de investigação ou instituições de ensino.

Francisco Cavaleiro de Ferreira
Presidente do Núcleo Regional do Sul da LPCC



WEBINAR
“CANCER BIOLOGY:
FROM BASIC TO TRANSLATIONAL 
RESEARCH” ›

A investigação assume um papel determinante no período em que 
vivemos. A Liga Portuguesa Contra o Cancro tem na sua missão o 
apoio a investigação em oncologia. A conferência “Cancer Biolo-
gy: From Basic To Translational Research” é uma expressão dessa 
missão, e foi pensada e organizada num contexto pré-Covid 19, 
com o intuito de reunir investigadores nacionais e internacionais 
de forma a discutir os progressos em domínios fundamentais da 
oncologia. A comissão científica desta conferência, que reúne in-
vestigadores da área de oncologia de norte a sul, convidou um 
painel de ilustres cientistas nacionais e internacionais para as se-
guintes temáticas:  genética e bioinformática, microambiente e me-

CANCER BIOLOGY: FROM BASIC 
TO TRANSLATIONAL RESEARCH

WEBINAR

25 SET 2020
Inscrição Gratuita

APOIOS:

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
www.ligacontracancro.pt

CONTACTOS:
conferencia.nrs@ligacontracancro.pt
217 264 099

16h00

10h00

09h00 SESSÃO DE ABERTURA
Presidente NRS-LPCC – Francisco Cavaleiro de Ferreira
Presidente ASPIC – Joana Paredes
Diretor do Centro de investigação do CMAL – Luís Costa  

Cancer Genetic and Bioinformatic
Moderadores: José Carlos Machado e Branca Cavaco
1. Orador – Pedro G. Ferreira
2. Comunicação Oral selecionada

Cancer Metabolism
Moderadores: Fátima Baltazar e Sílvia Socorro
1. Orador – Johan Swinnen
2. Comunicação Oral selecionada

Cancer Biomarkers and New Therapies
Moderadores: Pedro C. Branco e Sandra Casimiro
1. Orador – Klaus Pantel
Moderadores: Carmen Jerónimo e Célia Gomes 
2. Orador – Noel Miranda
3. Comunicação Oral selecionada

13h30

14h30

Tumor Microenvironment
Moderadores: Jacinta Serpa e Bruno Costa Silva
1. Orador – Massimiliano Mazzone
2. Comunicação Oral selecionada

11h15

11h00 Intervalo

ENCERRAMENTO / ENTREGA DE PRÉMIOS

tabolismo tumoral, biomarcadores e novas terapias. Desta forma, 
pretende-se abordar temas relevantes na investigação oncológica e 
evidenciar os progressos nestes domínios dentro e fora do território 
nacional. Adicionalmente, pretende-se promover a discussão e fo-
mentar colaborações, premiando os melhores trabalhos em formato 
de poster e também em comunicação oral. A situação pandémica 
em que vivemos em nada alterou o objetivo e o conteúdo cientí-
fico desta conferência. Assim, este encontro científico assumiu o 
formato de conferência online onde faltará o contacto humano, 
mas o mais importante será realçar e valorizar os progressos da 
investigação nacional e internacional na área da oncologia. Esta 
adaptação realça também a importância da continuidade da in-
vestigação em oncologia e a tentativa de minimizar o impacto da 
pandemia Covid-19 numa das vertentes de atuação da LPCC-NRS. 

Dra. Marta Pojo
Comissão Científica e Organizadora



Todo o voluntariado prestado nos GA/DEL manter-se-á suspenso até 
nova avaliação. O voluntariado que não tenha contacto direto com 
o doente pode ser cumprido desde que se mantenha o distanciamen-
to social (ex: Costura).

 RASTREIO CANCRO MAMA 

Já em funcionamento, segundo procedimentos de higiene e se-
gurança no trabalho recomendados e autorizações dadas pelas     
ARS´s de Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo.

PANDEMIA – COVID-19
FUNCIONAMENTO DOS 
SERVIÇOS E APOIOS DO NRS

UNIDADES DE RASTREIO
CANCRO DA MAMA

› ALANDROAL
03/AGO A 10/AGO ALANDROAL

CENTRO DE SAÚDE

› ALCÁCER DO SAL
04/AGO A 07/AGO COMPORTA

JUNTA DE FREGUESIA

10/AGO A 31/AGO ALCÁCER DO SAL

CENTRO DE SAÚDE

› MARVÃO
03/AGO A 06/AGO ST. ANTÓNIO AREIAS

CENTRO DE SAÚDE

07/AGO A 10/AGO BEIRÃ

CENTRO COMUNITÁRIO

10/AGO A 11/AGO MARVÃO

CENTRO DE SAÚDE

12/AGO A 17/AGO S. SALVADOR ARAMENHA

JUNTA DE FREGUESIA

› NAZARÉ
03/AGO A 28/AGO NAZARÉ

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO

› PORTALEGRE
15/JUN A 12/AGO PORTALEGRE

JUNTO AO GRUPO DE APOIO DE PORTALEGRE

› SARDOAL
19/AGO A 31/AGO SARDOAL

CENTRO DE SAÚDE

› VILA VIÇOSA
12/AGO A 17/AGO CILADAS

PAVILHÃO MULTIUOS

18/AGO A 21/AGO BENCATEL

PAILHÃO Nº2

24/AGO A 14/SET VILA VIÇOSA

CENTRO DE SAÚDE

 APOIO SOCIAL  
(A DOENTES CARENCIADOS)
Medicamentos: mantemos o apoio pela disponibilização nas farmá-
cias habituais que têm protocolo com a LPCC-NRS.
Cooperação Familiar (financeira): Irá manter-se também nas instala-
ções do Núcleo Regional do Sul, no 2º andar do Edifício do Lar de 
Doentes, entre as 9h30m e as 16h30m.
Para evitar deslocações será possível, também, efetuar o pedido de 
transferência bancária deste apoio, via email ou telefone. 

 APOIO EMOCIONAL  
MOVAPLAR | VENCER E VIVER
O atendimento ao público e as instalações dos respetivos movimen-
tos (Movimento de Apoio ao Doente Laringectomizado e Movimento 
de Apoio à Mulher com Cancro de Mama) encontram-se encerrados, 
no entanto o serviço de oferta de material técnico de apoio aos uten-
tes, continua a ser assegurado através do envio via CTT.
Deverá solicitar o seu pedido para o email geral - 
nucleosul@ligacontracancro.pt ou através do telm. 910 025 396, 
indicando o seu nome e morada completos.

 PSICO-ONCOLOGIA 
 
As consultas de psico-oncologia retomaram a sua vertente presen-
cial, com todas as medidas de segurança acauteladas. Mantem-se, 
no entanto, a modalidade de teleconsulta (via telefone ou Skype/vi-
deochamada) nos casos em que as consultas presenciais não sejam 
possíveis ou aconselhadas. 

 APOIO JURÍDICO 
 
O serviço de Apoio Jurídico da Liga Portuguesa Contra o Cancro é 
vocacionado para o aconselhamento, tratamento e apoio na resolu-
ção de problemas com relevância jurídica apresentados pelos doen-
tes, sobreviventes de cancro e seus familiares, através da consulta 
jurídica que nesta fase passará a ser realizada na modalidade de 
teleconsulta (via telefone ou Skype/videochamada).
Deverá solicitar mais informações através dos seguintes contactos  
nucleosul@ligacontracancro.pt ou para o tel. 910 025 396 / 217 
264 099

 GRUPOS DE APOIO E DELEGAÇÕES 

Foi retomado o atendimento ao público em todos os Grupos de 
Apoio e nas Delegações do Seixal, Alcácer, Borba, Mértola (abertas 
em horário determinado localmente), conforme medidas de higiene 
e segurança (obrigatório o uso de máscara cirúrgica pelos utentes 
e funcionários; lavagem e desinfeção das mãos antes de aceder às 
instalações; preenchimento de questionário de condição de saúde; 
não é permitida a entrada de acompanhantes e deve manter-se o 
distanciamento de segurança conforme as instalações).
As Delegações de Peniche, Golegã, Moura, Almodôvar continuam 
encerradas.
Mantêm-se os apoios sociais, as consultas de Psico-Oncologia e 
o apoio jurídico na modalidade de teleconsulta (via telefone ou 
Skype/videochamada) até nova avaliação.



RECEÇÃO NOVA UNIDADE MÓVEL DE RASTREIO

O NRS recebeu a nova unidade móvel de rastreio de cancro 
de mama, equipada com mamógrafo digital direto, a funcionar 
desde o dia 6 de julho. O fornecimento destes equipamentos, 
com tecnologia avançada, foi negociado com a Siemens, com o 
intuito de substituir os antigos mamógrafos analógicos e respetivos 
digitalizadores.

ESTIVEMOS 
LIGADOS ›

CONSULTE TODA A INFORMAÇÃO
E MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO
ALUSIVOS AO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19)
DISPONIBILIZADOS NO SITE DA
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO

CONTACTOS

NÚCLEO REGIONAL DO SUL
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO
Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa

T +351 217 264 099
F +351 217 268 059

     /ligacontracancro.pt
www.ligacontracancro.pt


