
Prevenção Secundária
- Das 3724 pessoas observadas, em 42 ações de diagnóstico precoce do
cancro de pele, cerca de 3,7% tinham lesões malignas e 12,5% tinham
lesões suspeitas
- Iniciamos o rastreio de cancro oral com 3 ações piloto.

Na Formação, Investigação e Psico-oncologia
- Embora de forma híbrida voltámos, na Conferência do Melanoma Cutâ-
neo, a reunir com os melhores investigadores de nível nacional e interna-
cional.
- Realizámos 2 Cursos do Tratamento do Edema
- Formámos, imaginem, mais de 150 Voluntários
- Organizámos uma jornada em que comemorámos o 10º aniversário da
nossa Unidade de Psico-oncologia.

Prevenção Primária
- Mais de 90.000 alunos impactados com os nossos diversos programas,
o melhor registo de sempre, contando com a aposta ganha nos canais
digitais com tele aulas e microfilmes.

Mkt, Comunicação e Eventos
- Comunicamos intensivamente o alargamento do rastreio do Cancro de
Mama
- Organizamos uma Missa nos Jerónimos para celebrar o dia do Voluntário
- Produzimos o Encerramento d´Um dia pela Vida, Ferreira do Alentejo.

Grupos de Apoio, Delegações e Extensões
- Abrimos uma Nova extensão em Monforte
- Recrutamento de 150 Voluntários novos
- Deslocação a todos o GA/Del/Ext para apoio e relançamento da ativi-
dade

A pandemia condicionou em muito a nossa atividade, mas com imagina-
ção e vontade não deixámos de estar presentes.

Iniciamos um novo mandato com a mesma ambição de sempre, reforçada 
pelas maiores dificuldades que, sabemos de antemão, iremos encontrar 
com o tão esperado fim da pandemia. Mais pobreza, menos diagnósticos, 
menos tratamentos, maior dificuldade no acesso a cuidados médicos, tudo 
irá contribuir para que os desafios sejam maiores. Sabemos que com as 
pessoas, e pelas pessoas, juntos por esta causa, podemos levar esperança, 
humanização e solidariedade a todos os necessitados. 

Não termino esta primeira newsletter sem agradecer a incansável dispo-
nibilidade dos nossos Voluntários, o trabalho dos nossos funcionários, o 
apoio constante de toda a população portuguesa e a alegria, companhei-
rismo e camaradagem da Direcção cessante que sem dúvida se recriará 
nos próximos 3 anos de mandato.

Com os Votos de que em 2022 possamos levar esperança e paz a TODOS 
os que lutam contra esta doença.
BEM HAJA!

Ao iniciarmos um novo mandato de três anos, cujo documento de intenções 
se anexa no fim desta newsletter, vale a pena de forma breve fazer um 
balanço dos 3 objetivos então traçados:
- O alargamento do Programa de Rastreio do Cancro da Mama (PRCM)
à Península de Setúbal e a todo o Distrito de Lisboa é hoje uma realidade
tendo sido rastreadas em 2021 mais de 95 mil mulheres
- A concentração de todos os serviços do NRS em Lisboa, num só local não
foi alcançada. A necessidade de instalações adicionais por parte do IPO
de Lisboa não permitiu a tão desejada criação de sinergias.
- O funcionamento pleno de todos os nossos Grupos de Apoio, Delegações 
e Extensões é motivo de grande satisfação. Não só temos um Grupo de
Apoio em todas as capitais de distritos como também alargámos o número
de Delegações e Extensões, o que nos permite a tão desejada proximidade
a quem necessita.

Apesar da pandemia que inesperadamente tivemos que enfrentar e que 
teve impacto negativo em qualquer um dos nossos objetivos nunca perde-
mos o foco nas pessoas.
Sempre que para tal tivemos autorização, os nossos voluntários hospita-
lares, de competências e comunitários mantiveram os nossos serviços de 
apoio, com o suporte dos nossos funcionários. Todos se excederam tendo 
em conta as dificuldades criadas pela pandemia.

Destaco, apesar da pandemia, algum do trabalho 
desenvolvido em 2021:

No Apoio ao Doente
- Iniciamos o Serviço de Transporte de Doentes que ajudou em média 400
pessoas por mês.
- Crescemos mais 55% nos casos de Apoio Jurídico que nos foram solicita-
dos.
- Aumentamos o Apoio Social Global a 8 novas unidades hospitalares e
centros de saúde, com um aumento de apoio financeiro de 217%.
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PROGRAMA PARA O 
TRIÉNIO DE 2022 – 2024 ›

A lista candidata aos Órgãos Sociais do Núcleo Regio-
nal do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro para o 
triénio 2022-2024 pretende, de uma forma geral, dar 
continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvol-
vido pela Direcção anterior em duas vertentes:

- alargamento e criação de atividades que per-
mitindo cumprir a missão estatutária possam dotar a 
LPCC dos meios e ferramentas necessárias para respon-
der aos desafios de longo prazo que se lhe colocam no 
futuro.

- melhoria dos processos que permitam cumprir
com os quatro eixos da missão Estatutária da LPCC;

Alargamento e criação de atividades:

Grupos de Apoio e Delegações
Garantida que está a presença em todas as capitais de Distrito do 
NRS com instalações e uma estrutura para o funcionamento diário 
e regular das mesmas, pretende-se agora aumentar a proximidade 
às populações pelo incremento da dinâmica de todos os Grupos 
de Apoio e Delegações. Garante-se assim, nos primeiros o funcio-
namento de todas as valências existentes na sede do NRS e, nos 
segundos, constituidos apenas por voluntários, o funcionamento do 
maior número possível de valências com o suporte dos respetivos 
Grupos de Apoio.
Rastreio de Base Populacional do Cancro da Mama
Concluído que foi o processo de negociação e contratualização 
com a ARSLVT do alargamento do PRCM impõe-se agora garantir 
a sua implementação no terreno. O efetivo alargamento deverá 
estar concluído até fim de 2022 sendo importante garantir nos 
anos seguintes o aumento da taxa de participação bem como a 
renovação do acordo com a ARSLVT.
Concentração das instalações 
Com a assinatura do protocolo de cedência dos 4 pisos do edifício 
do “LAR” entre o IPOLFG e o NRS ficaram criadas as condições 
para reunir nas mesmas instalações todas as atividades desenvol-
vidas em Lisboa. Pretende-se concluir neste triénio as obras que 
permitam transferir o Centro de Leituras e Aferições para o piso 1, 
os Movimentos de Entreajuda, Voluntariado e diversas consultas 
para os pisos 2/3 e os serviços do NRS para o piso 4. Ficarão 
assim criadas as condições para ganhos de eficiência, melhoria 
da produtividade e qualificação dos nossos colaboradores, quer 
sejam Voluntários ou Funcionários.

Melhoria dos processos:

Sócios 
Melhorar as condições que permitam uma maior participação dos 
sócios a todos os níveis trazendo maior diversidade de opiniões, 
iniciativas e ideias que levarão seguramente ao enriquecimento do 
debate e consequentemente a um maior interesse e participação. 
Criar incentivos e divulgar a nossa ação com o objetivo de cativar 
e aumentar o seu número.  
Voluntariado
O Voluntariado, como génese da luta contra o cancro, “é a Liga” 
sendo necessária uma permanente melhoria e qualificação da sua 
ação. Este trabalho, além de passar pela dinamização e inova-

ção dos serviços e equipas de voluntariado, passa também pelo 
reforço do alargamento das suas atividades. Será dada especial 
atenção a programas de voluntariado que visem a educação para 
a saúde, a formação, a melhoria da rede de voluntariado local e 
a criação de novas áreas de intervenção. 
Apoio ao Doente e Família
Sendo a prioridade das nossas acções serão garantidos todos os 
recursos para que os que mais precisam tenham acesso gratuito 
a todos os nossos serviços nomeadamente, no que diz respeito a 
medicamentos, transportes, consultas e defesa dos seus direitos. 
A crescente proximidade por via da existência de uma rede de 
Grupos de Apoio e Delegações exigirá um reforço significativo 
dos meios a mobilizar.
Prevenção, Educação e Formação
Mais do que trabalhar o presente, é fundamental criar as condi-
ções para ganhar o futuro.
É com esta visão, a par do trabalho já desenvolvido em campa-
nhas de esclarecimento e divulgação, que estabelecemos como 
uma prioridade o investimento na educação para a saúde tendo 
como objetivo a criação de um programa sustentável e perma-
nente, que cubra toda a área de atuação do NRS. Importa aqui 
realçar o papel fundamental do voluntariado para o sucesso desta 
iniciativa. Na formação continuaremos a apoiar e promover ações 
para profissionais de saúde tendo sempre como preocupação ga-
rantir a sua continuidade de uma forma periódica.
Diagnóstico Precoce, Rastreio e Tecnologia
Consolidar e expandir os vários tipos de Diagnóstico Precoce e de 
Rastreios a toda a população de acordo com as melhores normas 
e práticas. Em particular, reforçar o incentivo à adesão da mu-
lher ao rastreio do cancro da mama. Garantir a manutenção do 
nível tecnológico alcançado, aproveitando, no entanto, todas as 
oportunidades de melhoria  em qualquer das atividades da nossa 
atuação. 
Eventos
Potenciar o aparecimento dos mais diversos tipos de eventos, sejam 
eles institucionais, de angariação de fundos ou científicos, envolvendo 
várias comunidades. Mantendo os eventos de carácter permanente 
existentes, nomeadamente a "Um Dia Pela Vida", não deixaremos 
de procurar diversificar e aumentar o seu número. Procuraremos que 
em cada comunidade o programa "Um Dia Pela Vida" se 
implemente de forma periódica. 
Património e Angariação de Fundos
Reestruturar o Peditório Nacional, melhorar a consignação do IRS 
potenciando a identificação geográfica do dador, desenvolver as 
mais diversas ações de angariação de fundos e rentabilizar o pa-
trimónio existente por forma a canalizar os recursos aí gerados 
para financiamento das nossas atividades. 
Comunicação e Marketing
Estabelecer um plano de marketing e comunicação que permita 
aumentar a notoriedade das nossas ações e, consequentemente 
atingir um maior nível de divulgação das mesmas.

Para o desenvolvimento e implementação das ações que nos pro-
pomos realizar contaremos com o contributo inestimável de um 
Conselho Consultivo Médico.

Lisboa, 6 de Novembro de 2021



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 CONTINGÊNCIA
FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS 
E APOIOS DO NRS ›

 APOIO DOMICILIÁRIO  
Serviço humanitário e de apoio social aos doentes oncológicos 
e respetivas famílias ou cuidadores, nas suas residências com o 
objetivo de estar mais próximo do doente ao nível de companhia 
e desenvolvimento de atividades lúdicas: conversar; ler; ver filmes; 
jogar jogos de tabuleiro/cartas, contar histórias, entreter. Pretende 
também promover o descanso do familiar e/ou cuidador, muitas 
vezes sobrecarregado.

 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 e-mail ou telefone.
nucleosul@ligacontracanco.pt ou Tel.: 217 264 099 
 
 SERVIÇO DE APOIO
 A DOENTES COM MOBILIDADE REDUZIDA  
Serviço humanitário e de apoio social aos doentes oncológicos 
com dificuldade da locomoção, que necessitam ir de um edifício 
a outro para uma consulta ou tratamento, levantar medicamentos, 
etc, nas instalações do IPOLFG.

 APOIO EMOCIONAL  
VENCER E VIVER (MOVIMENTO DE APOIO À MULHER 
COM CANCRO DA MAMA)
Em funcionamento com o horário temporário, às 2ªs, 4ªs e 6ªs 
feiras, das 10h às 13h. Marcações e pedidos de esclarecimentos 
por mail para vencereviver.nrs@ligacontracancro.pt ou chamada 
telefónica/SMS para o Tel.: 910 009 825.

MOVAPLAR (MOVIMENTO DE APOIO A PESSOAS            
LARINGECTOMIZADAS) 
Em funcionamento, com os seguintes horários:
· Atendimento presencial – 3ªs feiras, das 10h às 12h45;
· Atendimento telefónico – 3ªs e 5ªs feiras, das 10h às 12h45
O serviço de oferta de material técnico de apoio aos utentes, conti-
nua a ser assegurado através do envio via CTT. Envie o seu pedido 

por email para movaplar@ligacontracancro.pt  ou chamada tele-
fónica/SMS para o Tel.: 217 248 802 ou 910 376 846, indicando 
nome e morada completos.

 PSICO-ONCOLOGIA 
As consultas de psico-oncologia mantêm-se na modalidade de tele-
consulta (via telefone ou Skype/videochamada) nos casos em que 
as consultas presenciais não sejam possíveis ou aconselhadas. In-
formações e Marcações: psicooncologia.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 jurí-
dica que nesta fase passará a ser realizada na modalidade de tele-
consulta (via telefone ou videochamada). Informações e marcações:                
nucleosul@ligacontracancro.pt ou Tel.: 217 264 099

 VOLUNTARIADO HOSPITALAR 
Serviços disponíveis: Café com Leite, Guias. Restante atividade sus-
pensa por tempo indeterminado até nova avaliação.

 GRUPOS DE APOIO E DELEGAÇÕES 
Mantém-se o atendimento ao público presencial nos Grupos de 
Apoio e Delegações, 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 questioná-
rio de condição de saúde; não é permitida a entrada de acompa-
nhantes e deve manter-se o distanciamento social recomendado).

Mantêm-se os apoios sociais, as consultas de Psico-Oncologia e 
o apoio jurídico na modalidade de teleconsulta (via telefone ou 
Skype/videochamada) sempre que se justifique.

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.

› ALCOBAÇA 
23/DEZ A 21/JAN
ALCOBAÇA • MERCADO MUNICIPAL

› AMADORA 
25/JAN A 12/MAI
AMADORA • CENTRO DE SAÚDE FALAGUEIRA-VENDA NOVA

› CASCAIS 
11/JAN A 28/FEV
SÃO DOMINGOS DE RANA • COMPLEXO DESPORTIVO (JUNTO 

AO  CENTRO DE VACINAÇÃO)

› CORUCHE 
17/DEZ A 31/JAN
CORUCHE • JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE

› CRATO 
13/JAN A 21/JAN
CRATO • CENTRO DE SAÚDE

› GAVIÃO 
24/JAN A 01/FEV
GOLEGÃ  • CENTRO DE SAÚDE

› MAFRA 
12/JAN A 24/JAN
MALVEIRA • CENTRO DE SAÚDE DA VENDA DO VALADOR

25/JAN A 04/FEV
ERICEIRA • PARQUE INTERMODAL DA ERICEIRA

› ODIVELAS 
09/NOV A 24/FEV
ODIVELAS • JUNTO AO CENTRO DE EXPOSIÇÕES

› SANTARÉM 
30/DEZ A 21/FEV
SANTARÉM • INSTALAÇÕES DO GRUPO DE APOIO

› SETÚBAL 
05/NOV A 10/FEV
SETÚBAL • CAIS 3 DA APSS (AV. JAIME REBELO, 31)

› SINTRA 
29/NOV A 24/FEV
QUELUZ • JUNTO À USF QUELUZ (R. D. FERNANDO II)

› TOMAR 
02/DEZ A 17/FEV
TOMAR • CENTRO DE SAÚDE



PRÓXIMOS
EVENTOS ›

› 10 A 28/JAN · AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO  

TABAGISMO

13/JAN • LISBOA • ESCOLA SECUNDÁRIA VIRGÍLIO 
FERREIRA

14/JAN • ONLINE • EB 2,3 MARQUESA DE ALORNA

19/JAN • AGUALVA-CACÉM • ESCOLA SECUNDÁRIA GAMA 
BARROS

20/JAN • LOURINHÃ • EB 2,3 DR. JOÃO DAS REGRAS E EB 
1,2,3 / JI DE RIBAMAR

26/JAN • LISBOA • ESCOLA SECUNDÁRIA PEDRO NUNES

HPV

10/JAN • LISBOA • ESCOLA BÁSICA EUGÉNIO DOS SANTOS

19/JAN • AGUALVA-CACÉM • ESCOLA SECUNDÁRIA GAMA 
BARROS

20/JAN • LOURINHÃ • EB 2,3 DR. JOÃO DAS REGRAS E EB 
1,2,3 / JI DE RIBAMAR

21/JAN • ONLINE • EB 2,3 MARQUESA DE ALORNA

21/JAN • ONLINE • EB 2,3 MARQUESA DE ALORNA

24 E 26/JAN • ONLINE • ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA 
FERNÃO DO PÓ

27/JAN • LISBOA • ESCOLA SECUNDÁRIA VERGÍLIO FERREIRA

28/JAN • LISBOA • ESCOLA BÁSICA SÃO VICENTE

ALIMENTAÇÃO

17/JAN • AZAMBUJA • UNIVERSIDADE DA 3ª IDADE DO 
CONCELHO DE AZAMBUJA

Prevenção Primária NRS-Lx

› 31/JAN · 2ªS DE CONVERSA 

O CANCRO - UMA LUTA ESPECIAL
PALESTRANTE:
PROFESSOR DOUTOR MANUEL SOBRINHO SIMÕES
ONLINE
21H

Investigação e Formação NRS-Lx



ESTIVEMOS 
LIGADOS ›

 OBRIGADO – LPCC/80 ANOS! 

No passado Dia Internacional do Voluntariado, o Núcleo Re-
gional do Sul homenageou os seus voluntários com uma ce-
rimónia eucarística relembrando os que já partiram e os que 
de alguma forma contribuíram com o seu tempo e dedicação 
para a causa da LPCC, apoiando os doentes oncológicos e 
as suas famílias. 
Celebrada pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Cle-
mente, no Mosteiro dos Jerónimos, a Igreja de Santa Maria 
encheu-se de sorrisos, num encontro que serviu para matar 
saudades entre muitos voluntários que por força das circuns-
tâncias se têm visto obrigados a manter-se afastados da sua 
missão nestes tempos de pandemia. Desta forma, foi ainda 
possível reunir voluntários hospitalares e de competências, 
não só de Lisboa como dos grupos de apoio e delegações 
regionais que se quiseram juntar para um momento de con-
fraternização espiritual.  

 CELEBRAÇÕES NATALÍCIAS 
 COM AS CRIANÇAS E DOENTES INTERNADOS 

Em mais um ano com as adversidades advindas da pande-
mia, a LPCC-NRS não quis deixar de proporcionar momentos 
de alegria às crianças e doentes internados nas unidades 
hospitalares do IPO Lisboa – como habitualmente, fizemos 
chegar os presentes e os mimos gastronómicos às enferma-
rias, devidamente acondicionados e embalados, reinventá-
mos a participação do Grupo de Amigos da Liga, que pro-
duziu um musical virtual repleto de animação para que fosse 
possível desejar as Boas Festas a todos. Desejamos rápidas 
melhoras e um Feliz Ano Novo, cheio de esperança, saúde 
e felicidades!

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


