
E se lhe disséssemos que pode ser solidário sem ter qualquer 
custo? Com a consignação do IRS pode doar parte do valor do 
seu imposto, que iria ser em favor do Estado, a uma instituição 
de solidariedade social. Desde 2009 que a lei prevê a possibi-
lidade de os contribuintes serem solidários com o seu IRS sem 
terem de pagar mais por esse gesto:
SER SOLIDÁRIO SEM CUSTOS!

ENTÃO O QUE É CONSIGNAR MEU IRS?
Consiste em encaminhar 0,5% do IRS liquidado (imposto total 
a pagar) a uma entidade elegível para esse efeito; em vez de 
o seu IRS ficar todo nas mãos do Estado; uma parte é encami-
nhada pelo próprio Estado para a instituição que escolher. Não 
implica qualquer custo para si; não recebe menos reembolso 
nem tem de entregar mais IRS adicional. 

Como contribuir?
Se quiser consignar IRS pode fazê-lo no Portal das Finanças até 
ao dia 31 de março ou pode optar por fazê-lo apenas no momen-
to em que preencher a sua declaração de IRS referente a 2020, 
que deve ser entregue entre 1 de Abril e 30 de junho de 2021.
Até 31 de março
Até esta data pode escolher a entidade que pretende apoiar. 
Para tal, deve dirigir-se ao Portal das Finanças, efetuar o lo-
gin e aceder à secção “Comunicar entidade a consignar IRS/
IVA”. Depois basta clicar no botão de pesquisa junto do campo 
do NIF e selecionar a Liga Portuguesa Conta o Cancro (NIF 
500967768). Para concluir o processo, clique em “Submeter”.
Entre 1 de abril e 30 de junho
Se deixar passar o prazo anterior, não se preocupe. Ainda vai 
a tempo de consignar IRS no momento em que preencher a sua 
declaração.

Se optar pela declaração de rendimentos tradicional, isto é, 
através do Modelo 3, para efetuar a consignação IRS deve 

preencher os dados solicitados no Quadro 11 do anexo “Ros-
to”. Caso opte pelo IRS Automático, a consignação é feita na 
secção “Pré Liquidação”.
Em ambos os casos, são solicitadas as seguintes informações 
para fazer a consignação IRS:
 • Tipo de entidade que pretende apoiar;
 • NIF da entidade - 500 967 768
 • Que imposto quer consignar - IRS

PORQUÊ A LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO?
Porque estará a ajudar a Liga Portuguesa Contra o Cancro 
na sua missão no apoio ao doente oncológico e à sua família 
com o conforto, com apoio psicológico profissional e ainda 
apoio financeiro. Porque somos a entidade que promove o ras-
treio populacional do cancro da mama, entre outros rastreios 
ocasionais, como o rastreio do cancro da pele, da cavidade 
oral entre outros. Porque promovemos programas de educação 
para a saúde, pois acreditamos, que é através da adoção de 
hábitos de vida mais saudáveis que podemos prevenir o cancro 
e porque apoiamos a investigação em oncologia e a formação 
de profissionais nesta área.
A sua ajuda é fundamental para nós, uma vez que a Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro custeia a sua atuação com base na 
angariação de fundos na qual a consignação de IRS constitui 
uma importante fonte de receitas.
 
PODE SEMPRE FAZER O SEU DONATIVO 
Contamos consigo nesta causa, que é de todos, e para a qual 
toda a ajuda conta.
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CONSULTE TODA A INFORMAÇÃO
E MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO
ALUSIVOS AO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19)
DISPONIBILIZADOS NO SITE DA
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO

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

 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.
nucleosul@ligacontracanco.pt ou Tel.: 217 264 099 
 
 APOIO EMOCIONAL  

VENCER E VIVER (MOVIMENTO DE APOIO À MULHER 
COM CANCRO DA MAMA)
Atendimento presencial apenas às 4ªs feiras, das 10h às 13h, 
mediante marcação. Marcações e pedidos de esclarecimento por 
mail para vencereviver.nrs@ligacontracancro.pt ou chamada tele-
fónica/SMS para o Tel.: 910 009 825.

MOVAPLAR (MOVIMENTO DE APOIO A PESSOAS            
LARINGECTOMIZADAS) 
O atendimento ao público e as instalações deste movimento conti-
nuam encerradas, no entanto o serviço de oferta de material técnico 
de apoio aos utentes, continua a ser assegurado através do envio 
via CTT. Envie o seu pedido por email para:
sandra.lourenco@ligacontracancro.pt ou chamada telefónica/SMS 
para o Tel.: 910 009 825, indicando 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 se-
jam possíveis ou aconselhadas. Informações e Marcações: psicoon-
cologia.nrs@ligacontracancro.pt ou Tel.: 217 264 099

 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). Informações e marcações: nu-
cleosul@ligacontracancro.pt ou Tel.: 217 264 099

 VOLUNTARIADO HOSPITALAR 

Atividade suspensa por tempo indeterminado até nova avaliação.

 GRUPOS DE APOIO E DELEGAÇÕES 

Mantém-se o atendimento ao público presencial nos Grupos de 
Apoio, conforme horários habituais (asseguradas as 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 social recomendado).
Apenas as Delegações do Seixal e de Torres Novas permanecem 
abertas, conforme disponibilidade dos coordenadores. As delega-
ções de Alcácer, Almodôvar, Borba, Golegã, Mértola, Moura e 
Peniche prestam apoio telefonicamente ou por mail.
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).



RASTREIO
CANCRO DA MAMA

›

O RASTREIO DO CANCRO DE MAMA CONTINUA EM 
FUNCIONAMENTO CUMPRINDO OS PROCEDIMENTOS DE 
HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO RECOMENDADOS 
E CONFORME AS AUTORIZAÇÕES DADAS PELAS ARS´S.

› ÉVORA 

05/JAN A 26/MAI
ÉVORA • CENTRO DE SAÚDE PORTAS DE AVIZ

› SINES 

04/FEV A 09/MAR
SINES • CENTRO DE SAÚDE

› FERREIRA DO ALENTEJO 

23/FEV A 10/MAR
FERREIRA DO ALENTEJO • CENTRO DE SAÚDE

› ELVAS 

24/FEV A 02/MAR
VILA BOIM • JUNTA DE FREGUESIA

03/MAR A 16/ABR
ELVAS • CENTRO DE SAÚDE

› ALVITO 

26/MAR A -----
VÁRIAS • A DEFINIR

› ARRUDA DOS VINHOS 

08/MAR A 24/MAR
ARRUDA DOS VINHOS • CENTRO DE SAÚDE

› ALMEIRIM 

01/MAR A 05/MAR
BENFICA DO RIBATEJO • JUNTO AO PAVILHÃO MUNICIPAL

08/MAR A 18/MAR
FAZENDAS DE ALMEIRIM • JUNTO AO CENTRO CULTURAL

19/MAR A 16/ABR
ALMEIRIM • CENTRO DE SAÚDE

› AZAMBUJA 
09/MAR A 10/MAR
MANIQUE DO INTENDENTE • JUNTO À JUNTA DE FREGUESIA 

12/MAR A 13/MAR
 ALCOENTRE • QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

15/MAR A 19/MAR
AVEIRAS DE CIMA • JUNTO À JUNTA DE FREGUESIA 

22/MAR A 07/ABR
AZAMBUJA • PÁTEO VALVERDE

› BENAVENTE 

17/FEV A 05/MAR
BENAVENTE • QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

› MONTIJO 

22/FEV A 31/MAR
MONTIJO • PRAÇA DA REPÚBLICA

› CUBA 

12/MAR A 25/MAR
CUBA • CENTRO DE SAÚDE



DIA MUNDIAL DO CANCRO 
– DESAFIOS PARA A MUDANÇA 

Mesmo em ano de pandemia, muitas foram as entidades pu-
blicas e privadas que, mais uma vez, aceitaram o desafio de 
se juntar à mudança através das ações “Eu Sou e Eu Vou” por 
um futuro mais saudável como medida preventiva do cancro. 
Este foi o exemplo da Junta de Freguesia da Estrela, através 
do Programa de Refeições Escolares Saudáveis, que apresen-
tou uma receita de confeção de sopa com a ajuda de uma 
personagem divertida para alertar as crianças da importân-
cia de seguirem uma alimentação saudável.

MOMENTOS DE PARTILHA 
– VOLUNTARIADO

O Miguel e Marta, o jovem casal que aquando do seu ca-
samento, ao invés de receberem os habituais presentes dos 
convidados para si, preferiram pedir uma verba para doar 
para a causa da LPCC, tornaram-se padrinhos de variados 
serviços hospitalares. Este ano, escolheram ajudar a escola 
da Pediatria do IPO com a aquisição de uma impressora, 
tinteiros, resmas de papel e material didático que ofereceram 
às educadoras para melhorar os dias das crianças em consul-
tas ou tratamentos. Bem hajam.

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

Alargamento aos Distritos de Lisboa e de Setúbal 

O NRS da LPCC, em parceria com a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), anunciou o alar-
gamento do Rastreio do Cancro da Mama aos Distritos de 
Lisboa e de Setúbal, assinalado num momento simbólico no 
primeiro município aderente a este alargamento. Foi, então, 
em Alcochete, no passado dia 4 de fevereiro (Dia Mundial 
do Cancro), com a presença do Engº Francisco Cavaleiro de 
Ferreira, Presidente da Direção do NRS-LPCC, da Drª Graça 
Freitas, Diretora Geral da Saúde, do Dr. Luís Pisco, Presidente 
do Conselho Diretivo da ARS-LVT e do Dr. Fernando Pina Pinto, 
Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, que arrancou 
mais uma etapa numa das áreas de missão da Liga - a Preven-
ção Secundária. 


