
 

De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade  
Para: Juntas Regionais, de Núcleo e Agrupamentos 
Assunto: Apoio ao peditório nacional LPCC (Liga Portuguesa Contra o Cancro) 
Data: 28 de setembro de 2021 
Circular: 21-23-SNAS 

Caros irmãos Escutas,  

Desenvolvido anualmente e em contexto de voluntariado, o peditório de rua da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro representa, não só, a principal fonte de financiamento da Instituição na sua 

relação com a comunidade, mas sobretudo o garante da sustentabilidade das atividades que 

promove no âmbito dos seus 4 eixos de missão: o apoio ao doente oncológico e cuidadores, a 

promoção da saúde, a prevenção do cancro e o estímulo à formação e investigação em 

oncologia.  

Uma das formas de podermos colaborar e ajudar esta instituição a continuar a dar apoios 

gratuitos, passa por nos voluntariarmos para ajudar na realização do seu peditório anual, o qual 

decorre este ano, entre 29 de outubro e 1 de novembro, em todo o País.  

Em 2020 mais de 100 Agrupamentos apoiaram esta causa e, a pedido da LPCC, vimos lançar 
de novo o desafio para que este ano nos juntemos novamente de modo a contribuir como 
voluntários nestes dias do peditório.  

Apesar da companha decorrer durante 4 dias, podemos inscrever-nos apenas para algum dos 
dias, ou apenas algumas horas.  

O processo de inscrição é muito simples bastando aceder a este link 

Como habitualmente os Agrupamentos que já participam assiduamente nas campanhas, serão 
contactados diretamente pelas estruturas locais da LPCC. 

Para eventuais esclarecimentos, entrar em contato com João Grilo através do número 
965 244 344 ou do e-mail peditorio.nrs@ligacontracancro.pt. 

Em virtude das restrições ainda em vigor, relativamente à pandemia Covid-19, alertamos para 

a necessidade de implementar todas as medidas de prevenção e proteção, em vigor em cada 

região, em conformidade com as diretivas da DGS e das recomendações emanadas pela Junta 

Central. 

Com esta ação de ajuda à LPCC, através da participação no peditório nacional, estamos também 
a contribuir para as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, das Nações Unidas, 
nomeadamente o No 3 – Saúde de Qualidade.  

 

 

https://www.ligacontracancro.pt/peditorio
mailto:peditorio.nrs@ligacontracancro.pt


 

Os doentes oncológicos continuam a precisar de nós. Ajuda-nos a ajudar. 

Inscreve-te como voluntário do Peditório da Liga e “joga em equipa com o melhor do mundo”. 

 

 

Sempre Alerta para Servir  

José Rodrigues  

 

 

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade  


