
É verdade, o que havia de nos acontecer... Um vírus, traiçoei-
ro, muito contagioso, que já infetou milhares de pessoas em 
Portugal e milhões em todo o mundo, sobre o qual já tudo 
foi dito de verdadeiro e de falso, veio efetivamente mudar as 
nossas vidas. 

As nossas rotinas mudaram, outras ficaram suspensas. 
Fizemos quarentenas, ficámos confinados, amedrontados. A 
vida nos hospitais também mudou. Teme-se a exaustão dos 
profissionais de saúde e o colapso de algumas unidades. 
Devido ao elevado risco de contágio, muito do voluntariado 
prestado diariamente pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
foi suspenso. 

Dia 5 de Dezembro comemora-se o Dia Internacional do Volun-
tariado, e desta vez, para cumprir as regras que o Estado de 
Emergência obriga, não haverá a habitual cerimónia de entre-
ga de batas aos novos voluntários, nem das insígnias aqueles 
que perfazem 10, 15, 20 e 25 anos ao serviço da Liga. 

Mas não é esta proibição que nos impede de lembrar, com 
toda a justiça e gratidão, como foi fundamental o apoio 
prestado pelos nossos voluntários aos doentes oncológicos, 
aos seus familiares e cuidadores, até surgir esta maldita pan-
demia. Bem-haja pela vossa generosidade e humanidade. 
Vamos acreditar que em breve tudo vai voltar à normalidade 
e que vamos poder contar de novo com a vossa preciosa 
ajuda.

Mas como escrevi há um ano, o Voluntariado da Liga não 
se confina ao hospitalar, por isso, muitos outros serviços 
continuaram a funcionar.

Desde logo, apesar de todas as limitações, o Peditório 
Nacional aconteceu na rua nas datas habituais e reinven-
tou-se, utilizando mais do que nunca, os meios digitais para 
promoção e angariação de fundos. 

A comparticipação nos medicamentos e o apoio financeiro 
aos doentes e às famílias mais carenciadas, mantiveram-se e 
até foram aumentados.

O apoio aos doentes laringectomizados e às doentes do Mo-
vimento Vencer e Viver, mantiveram-se, bem como as consultas 
de psico-oncologia e de apoio jurídico.

Simplificámos toda a logística, criámos apoios à proteção 
individual e apoiámos custos de correio para o envio ao do-
micílio de próteses e de medicamentos, contribuindo, assim, 
para salvaguardar a segurança de todos.

Para prevenir o risco de infeção pelo coronavírus a quem cui-
da dos doentes, designadamente médicos, enfermeiros e au-
xiliares, bem como aos próprios doentes e restantes funcioná-
rios do IPO-Lisboa, a Liga contribuiu com uma verba de 500 
mil euros para a aquisição de testes de despiste Covid-19. 

Para proteger os doentes que se dirigem ao IPO para con-
sultas ou tratamentos e que em tempos de pandemia tinham 
de aguardar em longas filas no exterior dos edifícios para 
respeitarem o distanciamento social, a Liga adquiriu tendas 
que são utilizadas como extensões dos vários edifícios, onde 
os doentes já se podem abrigar do frio, do vento e da chuva.

Não podemos, nem devemos parar. Os doentes oncológicos 
cada vez precisam mais de todos nós. 

Um abraço
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PANDEMIA – COVID-19
ATUAL ESTADO DE EMERGÊNCIA
FUNCIONAMENTO DOS 
SERVIÇOS E APOIOS DO NRS›

 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 conti-
nuam 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.

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 distanciamento social (ex: 
Costura). Últimos trabalhos - Serviço de Costura (a oferecer às 
crianças no IPO)

 APOIO SOCIAL  

(A DOENTES CARENCIADOS)
Medicamentos: mantemos o apoio pela disponibilização nas far-
mácias habituais que têm protocolo com a LPCC-NRS.
Cooperação Familiar (financeira): Irá manter-se também nas insta-
lações 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  

VENCER E VIVER (MOVIMENTO DE APOIO À MULHER 
COM CANCRO DE MAMA)
O atendimento presencial já foi retomado mas apenas às 4ªs 
feiras, das 10h às 13h, mediante marcação.

MOVAPLAR 
O atendimento ao público e as instalações do MovApLar (Movi-
mento de Apoio a pessoas Laringectomizadas) continua encerra-
do, no entanto o serviço de oferta de material técnico de apoio 
aos utentes, 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/videochamada) 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 vo-
cacionado para o aconselhamento, tratamento e apoio na resolução 
de problemas com relevância jurídica apresentados pelos doentes, 
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 informa-
ções através dos seguintes contactos: nucleosul@ligacontracancro.pt 
ou para o tel. 910 025 396 / 217 264 099

 VOLUNTARIADO HOSPITALAR 

O Serviço de Guias no IPO em Lisboa já foi retomado. Composto 
apenas por voluntários não enquadrados em grupos de risco, é 
feito um acolhimento aos doentes, bem como o acompanhamento 
e ajuda nas deslocações exteriores dos edifícios, aos vários locais 
onde os doentes têm atos clínicos agendados. Toda esta atividade 
é monitorizada de acordo com todas as normas de segurança, 
higiene e proteção recomendadas pela DGS.
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RASTREIO CANCRO DA MAMA

›

› ABRANTES 

30/OUT A 01/JAN
ABRANTES • USF DOM FRANCISCO ALMEIDA

JÁ EM FUNCIONAMENTO, SEGUNDO PROCEDIMENTOS DE 
HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO RECOMENDADOS 
E AUTORIZAÇÕES DADAS PELAS ARS´S DE LISBOA E VALE 
DO TEJO E DO ALENTEJO.

› VIANA DO ALENTEJO 

24/NOV A 02/DEZ
ALCÁÇOVAS • JUNTO AO MERCADO

02/DEZ A 16/DEZ
VIANA DO ALENTEJO • CENTRO DE SAÚDE

› SANTIAGO DO CACÉM 

30/NOV A 01/JAN
SANTO ANDRÉ • QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

› ALJUSTREL 

17/DEZ A 18/DEZ
MESSEJANA • JUNTO AO PARQUE DE MÁQUINAS

22/DEZ A 23/DEZ
RIO DE MOINHOS • JUNTO AO CENTRO SÓCIO-CULTURAL

› CARTAXO 

23/NOV A 16/DEZ
PONTÉVEL • JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE

17/DEZ A 07/JAN
VILA CHÃ DE OURIQUE • JUNTO À JUNTA DE FREGUESIA

› CALDAS DA RAINHA 

17/AGO A 31/DEZ
CALDAS DA RAINHA • JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE

25/NOV A 01/DEZ
VIDAIS • CENTRO DE SAÚDE

02/DEZ A 14/DEZ
A - DOS - FRANCOS • CENTRO DE SAÚDE

15/DEZ A 18/DEZ
NADADOURO • JUNTA DE FREGUESIA

21/DEZ A 25/DEZ
FOZ DO ARELHO • CENTRO DE SAÚDE

28/DEZ A 11/JAN
TORNADA • CENTRO DE SAÚDE



 PEDITÓRIO NACIONAL 2020 

Num ano cheio de adversidades, realizámos o nosso PN 
com os recursos ao nosso alcance. Agradecemos, do fun-
do do coração, a todos os voluntários que estiveram na 
rua, mesmo em período de pandemia. Por outro lado, num 
período de tantas incertezas, temos ainda de agradecer 
aos doadores cujos donativos foram reforçados a partir 
dos meios alternativos digitais, ainda ativos. A LPCC dará, 
assim, continuidade ao cumprimento da sua missão com o 
apoio de todos e divulgará os resultados oportunamente.

 DISTINÇÃO DO NRS EM CONTEXTO COVID-19 

ESTIVEMOS 
LIGADOS ›

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

Poema alunos Escola Sec. S. João da Talha
Participação PN 2020

<

O NRS-LPCC foi distinguido pela empresa bioMérieux com 
um donativo monetário para cumprimento da sua missão, 
nomeadamente, no apoio ao doente oncológico e família 
em contexto hospitalar. O objetivo desta iniciativa foi o de 
ajudar a instituição que melhor se adaptou na gestão e 
organização das iniciativas desenvolvidas a favor dos 
doentes, em período de pandemia.

Esta seleção teve como base o processo organizativo do 
NRS desde março, aquando da necessidade de ajuste ao 
período de confinamento e a consequente possibilidade da 
continuidade dos seus apoios e serviços, apesar dos 
constrangimentos. Por votação interna dos colaboradores 
da bioMérieux Portugal, o NRS-LPCC foi a instituição 
mereceu assim essa distinção.


