
saber que o mundo seria forçado a fechar-se em casa e, na 
altura, pensámos apenas que seria uma maneira de garantir 
o acesso à informação sobre a prevenção do cancro a mais 
alunos, já que não conseguíamos estar presencialmente em 
todas as escolas do nosso país.

De repente, com o aparecimento da Covid 19, tudo mudou. 
Fomos obrigados ao confinamento. Milhares de alunos pas-
saram a ter que ficar em casa, tal como os pais que também 
passaram ao regime de tele-trabalho. Deixou de ser possível a 
presença da Liga nas escolas de todo o país.

E as equipas de Prevenção Primária pararam para pensar, ao 
perceber o que estava a acontecer e, arranjar uma solução 
para continuar a missão de trabalhar a mudança de compor-
tamentos dos mais jovens, de modo a conseguir uma geração 
mais saudável e mais livre de cancro. E foi o que fizemos e o 
que continuaremos a fazer sem perder tempo.

A nossa missão continua e, assim, já nasceu o primeiro pro-
jecto de formação online de prevenção solar, dedicado aos 
alunos do 1º Ciclo. De forma divertida e virtual, com jogos e 
desafios, os mais novos podem, a partir de casa, conhecer as 
recomendações para uma exposição solar saudável.

Este vai ser o caminho: continuar a informar, continuar a tra-
balhar a mudança de comportamentos agora de forma virtual, 
à distância de um clique. Temos de continuar a passar a infor-
mação, temos de aprender as novas linguagens digitais para 
passar a mensagem que o cancro, muitas vezes, é resultado 
de comportamentos erráticos e repetidos ao longo da vida! 

Somos todos chamados à mudança, cada um de nós e o mun-
do inteiro! A LPCC continuará a sua missão, pioneira muitas 
vezes, nesta e noutras áreas. A prevenção primária é, para 
nós, sempre uma prioridade!
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O QUE 
NOS 
LIGA

PREVENÇÃO PRIMÁRIA
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE,
AGORA MAIS DIGITAL

A Prevenção Primária, é uma das nossas missões, a par do 
Apoio ao Doente Oncológico e família, da Prevenção Secun-
dária e do Apoio à Investigação e Formação em Oncologia. 
Organizar e agendar sessões formativas nas escolas para 
falar de cancro e de mudanças de comportamentos é um 
exemplo das inúmeras iniciativas que a LPCC, através da sua 
equipa de Prevenção Primária, realiza há já alguns anos. 

Todos os anos, milhares de alunos e professores têm acesso 
aos conteúdos que a LPCC disponibiliza e, em sala, partici-
pam e ouvem falar dos comportamentos que devem alterar já 
que, a maior parte dos cancros advêm de factores comporta-
mentais e esses, são possíveis de modificar.

Em 2015 a Liga lançou, em parceria com a Porto Editora, o 
programa “Liga-te à Prevenção”, uma ferramenta online, com 
2 módulos sobre prevenção solar e tabagismo, de apoio aos 
professores, pela via e-learning. Estávamos ainda longe de 

Rita Teles Branco
Membro da Direção e Coordenadora da 
Prevenção Primária



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

Devido ao actual cenário de pandemia mundial pelo novo Coro-
navírus, a conferência a realizar no dia 25 de setembro está a ser 
adaptada para o formato digital, estando por confirmar o canal 
de transmissão do webinar que pretende reunir investigadores na-
cionais e internacionais de oncologia básica e clínica de forma a 
apresentar os resultados mais promissores na área de oncologia, 
abordando diferentes temáticas da complexidade tumoral.
As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis no site da LPCC/NRS  

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



 RASTREIO CANCRO MAMA 

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.

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

UNIDADES
DE RASTREIO
CANCRO DA MAMA

› ALANDROAL
20/JUL A 31/JUL ALANDROAL

CENTRO DE SAÚDE

› ALCÁCER DO SAL
27/JUL A 04/AGO TORRÃO

JUNTO À ESCOLA

› CASTELO DE VIDE
15/JUL A 31/JUL CASTELO DE VIDE

JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL

› NAZARÉ
06/JUL A 14/JUL VALADO DOS FRADES

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO

15/JUL A 20/JUL FAMALICÃO DA NAZARÉ

EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE

21/JUL A 28/AGO NAZARÉ

BIBLIOTECA MUNICIPAL

› NISA
22 /JUN A 13/JUL NISA

CENTRO DE SAÚDE

› PORTALEGRE
15/JUN A 12/AGO PORTALEGRE

JUNTO AO GRUPO DE APOIO DA LPCC DE PORTALEGRE

› PORTEL
24/JUN A 16/JUL PORTEL

CENTRO DE SAÚDE

› SALVATERRA DE MAGOS
02/JUL A 24/JUL SALVATERRA DE MAGOS

JUNTO AO PAVILÃO DO INATEL

 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 Movimen-
to de Apoio à Mulher com Cancro de Mama) encontram-se encerra-
dos, 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 continuam a decorrer, na modali-
dade de teleconsulta (via telefone ou Skype/videochamada). Nos 
casos mais urgentes, será avaliada a possibilidade de consulta 
presencial, mantendo as indicações de segurança de distanciamen-
to social para evitar possíveis contágios. 

 APOIO JURÍDICO 
 
O serviço de Apoio Jurídico da Liga Portuguesa Contra o Cancro 
é vocacionado para o aconselhamento, tratamento e apoio na 
resolução de problemas com relevância jurídica apresentados pelos 
doentes, sobreviventes de cancro e seus familiares, através da con-
sulta jurídica que nesta fase passará a ser realizada na modalida-
de 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 

O atendimento ao público nos Grupos de Apoio foi retomado no 
dia 25 de maio, conforme medidas de higiene e segurança (obri-
gatório 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 permi-
tida a entrada de acompanhantes e deve manter-se o distanciamen-
to de segurança conforme as instalações).
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 15 
de junho. Antes dessa data será reavaliado a sua possível abertura. 
O voluntariado que não tenha contacto direto com o doente pode ser 
cumprido desde que se mantenha o distanciamento social (ex: Costura).



 MONITORES AMIGOS DO SOL 
 AÇÃO FORMATIVA ONLINE 

Com o objectivo de capacitar os técnicos que apoiam as crianças 
durante as pausas escolares de um maior conhecimento sobre uma 
exposição solar segura, a LPCC-NRS adaptou a ação formativa 
"Monitores Amigos do Sol”, para formato online, de modo a 
potenciar o desenvolvimento de hábitos saudáveis de exposição 
solar, junto das gerações mais novas. Dado o atual panorama de 
pandemia por coronavírus, este ano a mesma foi levada a cabo 
via plataforma digital, com a participação de dirigentes e moni-
tores de organizações que promovem ATL e Colónias de Férias, 
profissionais de saúde e educação.

 PEDITÓRIO NACIONAL 
 PREPARAÇÃO DE KITS 

A LPCC, com o apoio dos seus voluntários, deu início à prepara-
ção dos kits de apoio ao Peditório Nacional, que se vai realizar, 
este ano, entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro. Devido 
às condições impostas pela DGS devido à situação de pandemia 
mundial em que vivemos, a LPCC está a delinear estratégias de 
implementação desta que é a maior ação de recolha de fundos da 
instituição, de modo a dar continuidade ao cumprimento da sua 
missão, tomando todas as precauções e sem descurar a devida 
proteção a quem participar. Mais notícias em breve.  

ESTIVEMOS 
LIGADOS ›

CONSULTE
TODA A INFORMAÇÃO
E MATERIAIS DE 
DIVULGAÇÃO
ALUSIVOS AO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19)
DISPONIBILIZADOS
NO SITE DA LPCC

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


