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POR QUE APOIAMOS A ASSOCIAÇÃO EVITA 
CONTRA O CANCRO HEREDITÁRIO
 
Porque acreditamos que as empresas têm também uma forte responsabilidade - 
social além da criação de riqueza e de emprego, a HBR apoia e promove a EVITA 
- Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes Relacionados com 
Cancro Hereditário. Associação sem fins lucrativos, a EVITA nasceu em resultado 
do crescente número de famílias identificadas com o risco para o cancro hereditário, 
por ter sido sinalizada a falta de um apoio adequado a essas mesmas famílias. É uma 
causa importante e na HBR estamos de alma, coração e comunicação ao lado dela. •

EDITORIAL
Car@s Associad@s, 

Bem-vindos à newsletter referente às atividades do primeiro trimestre deste novo ano. 
À semelhança das últimas newsletters, e dado o contexto atual, a atividade que aqui 
reportamos continua a resultar de um trabalho remoto e virtual, contudo, não menos 
dedicado. Hoje, escrevemos-vos com esperança no futuro que, apesar de incerto, se 
avizinha promissor. Com o plano de vacinação à Covid-19 a decorrer por todo o território 
nacional, continuamos a lutar pelos direitos dos portadores de mutação genética com 
alto risco para cancro e dos doentes oncológicos em geral, dando voz e resposta às suas 
angústias. Mais do que nunca, consideramos indispensável criar soluções para que 
os nossos protegidos não sejam negligenciados, assim como fornecer as ferramentas 
certas para que se sintam sempre acompanhados e devidamente aconselhados. Neste 
sentido, continuamos a reunir toda a nossa energia para desenvolver uma plataforma 
digital centrada no cidadão direcionada a toda a comunidade preocupada com o 
seu risco para cancro – um espetro amplo de cidadãos, que irá incluir portadores de 
mutação genética previamente identificados, ou por identificar, ou qualquer outro 
doente oncológico. Em breve esperamos ter novidades positivas para partilhar sobre 
este pioneiro e inovador projeto, no qual a vossa participação será imprescindível e 
essencial ao seu funcionamento e ao progresso na investigação e no desenvolvimento. •
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ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PORTADORES DE ALTERAÇÕES 
NOS GENES RELACIONADOS COM CANCRO HEREDITÁRIO

Toda a edição gráfica desta newsletter é feita pelo 
nosso parceiro permanente, o grupo HBR.

CICLO DE WEBINARES 
SAÚDE EM DIÁLOGO
- O IMPACTO DA 
PANDEMIA NO DOENTE 
ONCOLÓGICO 
 
Num evento promovido pela Plata-
forma Saúde em Diálogo, a presi-
dente da EVITA, Tamara Milagre, 
integrou um painel rico de orado-
res , incluindo o presidente da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, Vitor 
Rodrigues, a presidente da Asso-
ciação Careca Power, Miriam Bri-
ce, e o coordenador da Comissão 
de Oncologia do Health Parliament 
Portugal e médico oncologista, Dio-
go Martins Branco, para discutirem 
os desafios impostos pela pandemia 
Covid-19 ao país na área da saúde, 
especificamente em oncologia, e 
debaterem qual o papel das asso-
ciações de doentes na resposta a 
estes desafios. •
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ACESSO AOS CUIDADOS 
DE SAÚDE EM TEMPOS 
DE PANDEMIA

No dia 8 de Janeiro a nossa presi-
dente participou na mesa redonda 
da rádio TSF para discutir o acesso 
aos cuidados de saúde. Esta sessão 
surgiu no âmbito da campanha de 
sensibilização “o acesso aos cui-
dados de saúde é um direito de 
todos” que pretende alertar para a 
importância de se encontrar uma 
solução que permita dar resposta 
à pandemia, sem colocar em cau-
sa o acompanhamento dos outros 
doentes “não Covid”. 

Saiba mais em: 
www.saudeflix.pt •

EVITA REFORÇA A PRIORIDADE DOS DOENTES 
ONCOLÓGICOS NO PLANO DE VACINAÇÃO 
CONTRA A COVID-19 

Em meados de Janeiro, a EVITA, na voz da Presidente Tamara Milagre, pronunciou-se 
publicamente em comunicado de imprensa, acerca da exclusão dos doentes oncoló-
gicos da primeira fase do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Alertando 
para a chamada de atenção da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO) 
que afirma que “no contexto do desenvolvimento das estratégias de vacinação pelos 
Estados-Membros, a Sociedade Europeia de Oncologia Médica gostaria de solicitar 
aos Estados-Membros que considerassem o seguinte: vacinar todos os doentes 
oncológicos de acordo com os princípios da OMS com o objetivo de reduzir as mortes 
e a carga da doença.  Doentes oncológicos com a doença ativa ou em tratamentos, 
merecem uma prioridade adicional apenas em caso de limitações”, a associação 
frisou a importância de seguir as orientações dadas pelas entidades de referência e de 

se confiar nos especialistas. 

Passados 4 meses a EVITA pode final-
mente celebrar a atualização do Plano 
Nacional de Vacinação em conjunto 
com as variadíssimas associações 
de doentes que fizeram chegar o seu 
descontentamento e indignação aos 
decisores em saúde. Apesar de ain-
da não ter sido publicado um docu-
mento oficial, no passado dia 13 de 
Abril, a Direção Geral da Saúde e a 
task force que coordena o plano, em 
resposta à agência Lusa, adiantaram 
que na segunda fase do plano de va-
cinação irão ser incluídos todos os 

cidadãos que apresentem doenças associadas a risco grave para Covid-19, in-
cluindo os doentes oncológicos com doença ativa, independentemente da idade.  

De recordar que no plano de vacinação inicial (atualizado a 10/03/2021), apenas os 
doentes oncológicos com doença ativa entre os 50 e 64 anos estavam previstos ser va-
cinados na segunda fase de do plano de vacinação contra a Covid-19. Todo o restante 
grupo de doentes oncológicos sem doença ativa fica assim limitado à terceira fase que 
permanece sem data prevista de início, uma vez que esta dependerá totalmente do ritmo 

 Passados 4 meses a 
EVITA pode finalmente 
celebrar a atualização 
do Plano Nacional de 
Vacinação em conjunto 
com as variadíssimas 
associações de doentes 
que fizeram chegar o 
seu descontentamento 
e indignação aos 
decisores em saúde. 

HÁ UMA NOVA 
ASSOCIAÇÃO PARA 
DOENTES COM 
MELANOMA

Parabenizamos a Associação Melanoma 
Portugal pela iniciativa e relembramos 
que apesar de poucos, existem alguns 
casos de melanoma relacionados com 
síndromes de cancro hereditário. Nestes 
casos, o risco de desenvolver a doença 
pode ser até 30 vezes maior, em compa-
ração com a restante população, sendo 
essencial manter um acompanhamento 
dermatológico contínuo.
 
Apelamos a que não subestime o risco 
individual e familiar!  •

de entrega das vacinas no país. Saiba mais em: 
https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2021-04-13-Covid-19.-Fase-2-do-plano-de-vacinacao-
foi-definida-para-cenario-de-abundancia-de-vacinas-18ef8c6a 
e https://sicnoticias.pt/tenho-cancro-e-depois/e-depois/noticias/2021-01-20-Especialistas-reforcam-
a-importancia-da-prioridade-dos-doentes-oncologicos-no-plano-de-vacinacao-contra-a-covid-19  •

https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2021-04-13-Covid-19.-Fase-2-do-plano-de-vacinacao-foi-definida-para-cenario-de-abundancia-de-vacinas-18ef8c6a 
https://sicnoticias.pt/tenho-cancro-e-depois/e-depois/noticias/2021-01-20-Especialistas-reforcam-a-importancia-da-prioridade-dos-doentes-oncologicos-no-plano-de-vacinacao-contra-a-covid-19
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No âmbito do Dia Mundial da Luta Con-
tra o Cancro, celebrado no passado dia 
4 de Fevereiro, a EVITA deu início a uma 
forte campanha de consciencialização 
nos meios comunicação para apelar ao 
alerta de toda a comunidade sobre o seu 
próprio risco para a doença. Várias fo-
ram as figuras públicas que se aliaram 
à causa, partilhando as recomendações 
da EVITA e apresentando o serviço de 
aconselhamento prestado pela asso-
ciação via e-mail, para todos aqueles 
que pretendem avaliar numa primeira 
instância se poderá haver uma suspeita 
de cancro hereditário na família e indi-
cação para fazer uma abordagem mais 
específica ao médico de família. Todos 
os vídeos encontram-se disponíveis nos 
perfis de Facebook e Linkedin da as-
-sociação e ainda no canal de Youtube. 
Aceda em: 

EVITA DESENVOLVE CAMPANHA NACIONAL DE 
CONSCIENCIALIZAÇÃO PARA O CANCRO NO DIA 
MUNDIAL DA LUTA CONTRA O CANCRO

https://www.youtube.com/channel/UC3uin-
8JBkdlP7Zfqmsu4WDg

Paralelamente, no âmbito da mesma 
campanha e através de uma parceria 
com o grupo Cofina, durante 6 semanas 
consecutivas, com início no dia 4 de Fe-
vereiro, foram publicados diversos flyers 
da EVITA nos jornais e revistas que o 
grupo Cofina detém no seu portefólio, 
nomeadamente nas revistas Sábado e 
TvGuia, entre outras. Sempre centra-
da no mote de ajudar a salvar cada vez 
mais vidas, a EVITA chegou assim à 
casa de milhares de portugueses, para 

os fazer questionar e pensar sobre o seu 
risco individual para cancro. O alcan-
ce crescente da associação tem sido 
notório e proporcional ao número de 
solicitações feitas, quer pelo cidadão 
comum, quer por todo o tipo de or-
ganizações e/ou empresas que têm 
vindo a reconhecer o nosso traba-
lho e nos ajudam a difundir a nossa 
missão. Obrigada a todos pelo voto 
de confiança! •

https://www.youtube.com/channel/UC3uin8JBkdlP7Zfqmsu4WDg
https://www.youtube.com/channel/UC3uin8JBkdlP7Zfqmsu4WDg
https://www.youtube.com/channel/UC3uin8JBkdlP7Zfqmsu4WDg
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O DOENTE ONCOLÓGICO EM CONTEXTO 
DE PANDEMIA  
POR SORAIA COELHO, PSICÓLOGA JÚNIOR DA EVITA 

A doença oncológica é considerada uma doença com total desorganização na vida 
do doente, acarretando reações emocionais intensas – medo, angústia, ansiedade, 
incerteza. Porém, a forma como cada pessoa perceciona o processo da doença e eventos 
externos não controláveis irão influenciar o aparecimento e desenvolvimento destas 
reações emocionais. 

A Covid-19, sendo um evento externo não controlável e com pouquíssima informação, 
torna-se um enorme desafio para os doentes oncológicos. Não só pelo risco de saúde 
física, como pelo risco a nível da saúde psíquica e emocional. O medo intenso de contrair 
a doença e das consequências graves e/ou a interrupção dos tratamentos, geram um 
aumento nos níveis de ansiedade e stress nos pacientes. Além de, aumentar o medo e 
a incerteza quanto ao tratamento da doença oncológica ou desenvolvimento da mesma. 

As medidas de contenção da pandemia surgem como um fator extra de risco aos 
pacientes oncológicos. O confinamento e consequente isolamento social, a mudança 
de rotinas e a perda de autonomia em determinadas tarefas (e.g. ida às compras) 
geram a sensação de inutilidade, de dependência de terceiros e aumentam o risco 
de depressão. Ainda, a impossibilidade de levar acompanhante às idas ao hospital 
(consultas, tratamentos, exames) e a troca de equipas médicas sem aviso prévio deixam 
os pacientes oncológicos inseguros, ansiosos, sentindo-se abandonados. Os fatores 
de risco mencionados poderão ser amenizados com o apoio social e psicológico. 

Não estão sozinhos! Estamos aqui para o ajudar. •

PROMOVER A LITERACIA 
EM SAÚDE

É um dos pilares basilares da associa-
ção EVITA. Assim, parte fundamental 
do plano estratégico da associação 
passa por esclarecer a população 
quer através da partilha de material 
informativo, quer através de apresen-
tações, que atualmente se concretizam 
no formato de webinar.  No dia 18 de 
Fevereiro a Evita foi convidada pela 
Albenture, a apresentar um webinar 
sobre prevenção de cancro aos traba-
lhadores da multinacional especialista 
em tecnologias de informação, Cogni-
zant. A convite da Associação Move-te 
Mais, no passado dia 24 de Março, foi 
também dada uma apresentação pela 
EVITA para os estudantes de medicina 
da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Lisboa centrada no “Impacto 
da pandemia no doente oncológico”. •

Queremos prestar as nossas condolências e 
solidariedade a todos os familiares, amigos e 
conhecidos de uma querida associada da Evita. Neste 
momento tão delicado, não podíamos deixar de prestar 
a nossa homenagem e agradecer a todos aqueles que 
concretizaram o seu último desejo de trocar o envio 
de flores em sua memória por donativos para a nossa 
associação. Graças ao seu generoso e altamente 
considerativo pedido, a Evita totalizou 3.350 euros num 
universo de 26 donativos. •

É LANÇADO O PRIMEIRO 
PLANO EUROPEU DE 
COMBATE AO CANCRO

Numa conferência de imprensa dedica-
da à apresentação do primeiro plano eu-
ropeu de combate ao cancro, a Comissão 
Europeia anunciou o investimento de 4 
mil milhões de euros para levar a cabo 
as iniciativas propostas para o efeito. 
Apesar da prevenção ter sido o ponto 
mais enfatizado durante conferência, a 
EVITA lamenta a ausência de referência 
ao cancro hereditário, sendo que é este 
o tipo de cancro que apresenta o maior 
potencial de prevenção. •
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ESPECIAL DIA 
DA MULHER
EVITA X DAMA DE COPAS 

Para celebrar o Dia Internacional da 
Mulher, a Evita juntou-se à Dama de 
Copas, uma loja especialista em “Bra 
fitting” e consultoria de lingerie, numa 
parceria feita de mulheres para mu-
lheres, dando especial atenção a todas 
as doentes oncológicas, ao cancro he-
reditário, à importância da autoestima 
nestas doentes e às soluções que a 
Dama de Copas tem para estes casos. 
Através de um “direto” desenvolvido 
em conjunto com a psicóloga júnior 
da EVITA, Soraia Coelho, a assis-
tente de direção e bióloga, Catarina 
Ferreira, a coordenadora de marketing 
da Dama de Copas, Mariana Paulos, 
e a cofundadora da marca, Margarida 
Furst, foi promovida uma conversa in-
formal durante 40 minutos, durante a 
qual foi possível informar o público e 
esclarecer as dúvidas e os mitos de quem quis participar. Para assistir ao direto 
no Facebook, aceda a:  
https://www.facebook.com/damadecopas.pt/videos/121696616505855/ •

A nossa vontade de mimar as nossas seguidoras, motivou-nos a prolongar esta 
parceria para além do dia 8 de Março. Durante a semana subsequente foi disponibili-

zado um código de 10% de desconto em 
toda a coleção no website da loja Dama 
de Copas. Na penúltima semana de 
Março foi também sorteada uma con-
sulta de “bra fitting” e um vale de 50 
euros em compras, num passatempo 
que decorreu na página de Instagram 
da EVITA. Siga-nos em todas as plata-
formas digitais para não perder nenhu-
ma novidade. •

CONFIANÇA E
RECONHECIMENTO

A nossa presidente continua a ser 
convidada tanto a nível nacional 
como a nível internacional para ser 
oradora nos mais variados eventos. 
No dia 10 de Março simultanea-
mente representou a associação 
no maior evento para associações 
de doentes dedicado à Medicina 
de Precisão (o “Precision Medici-
ne Forum – Patient Week”) e numa 
conferência promovida pelo projeto 
“SIENNA (Stakeholder-Informed 
Ethics for New technologies with 
high socio-ecoNomic and human 
rights impAct)” para debater sobre 
os limites legais e éticos associados 
ao estudo do genoma humano e ao 
uso da informação genética. • 

LANÇAMENTO DO BANCO 
DE VOLUNTARIADO NA FAL
No seguimento de uma feliz colabora-
ção com a Federação Académica de Lis-
boa (FAL), a EVITA passou a ter maior 
visibilidade junto dos estudantes do en-
sino superior da área metropolitana de 
Lisboa graças à criação de um banco 
de voluntariado, disponível no website 
da FAL, que servirá de porta de entrada 
para qualquer pessoa interessada em 
ser voluntário na nossa associação. 
Saber mais em: https://falisboa.pt/evita •

https://www.facebook.com/damadecopas.pt/videos/121696616505855/
https://falisboa.pt/evita/ 
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TAMARA MILAGRE
ENTREVISTA ROCHE PORTUGAL 

No âmbito da rubrica “Convidado Especial”, a presidente e fundadora da asso-
ciação EVITA, foi entrevistada pela Roche Portugal para falar um pouco sobre a 
história da associação e sobre os dogmas associados ao cancro hereditário. Du-
rante a entrevista, apontou falhas ao sistema, sobretudo no que toca à prevenção 
e diagnóstico precoce do cancro, não deixando contudo de apresentar soluções 

específicas e concretas para ajudar a 
colmatar o número excessivo de casos 
subdiagnosticados. 

Para Tamara Milagre, é a falta de dados 
que tem vindo a sustentar a deficiente 
identificação de portadores de muta-
ção hereditária em Portugal e também 
um pouco por todo o mundo. Desta for-
ma, revelou à Roche a maneira como 

pretende contrariar esta tendência através da criação e implementação de uma pla-
taforma de registo de dados para cancro hereditário e esporádico. 

Em tom de conclusão, a presidente da EVITA ainda se pronunciou acerca da estra-
tégia da associação para estudar uma mutação genética que surgiu há milhares de 
anos em Portugal, que desde então foi transmitida de geração em geração até aos 
dias de hoje, e que confere um elevado risco para cancro da mama e ovário, sendo 
a mutação hereditária mais frequente nas pessoas com síndrome hereditária de 
cancro mama/ovário.  

Para ler a entrevista na íntegra e ficar a conhecer com maior profundidade esta e 

 E perante a falta de 
dados, nós decidimos 
que vamos criar esses 
dados, através de um 
registo de cidadãos 
para cidadãos.

NÃO PERCA A NOSSA 
RUBRICA REGULAR 
NA REVISTA CUIDAR 

Nesta 4ª edição poderão ficar a saber 
mais sobre a “Ansiedade e a Doença 
oncológica”, pela lente da nossa Psicó-
loga Soraia Coelho. 
Revista Cuidar – a única revista nacio-
nal para doentes oncológicos. •

CANCRO DA MAMA 
HEREDITÁRIO

Nos episódios 6 e 7 do podcast edu-
cativo “Olho Clínico” promovido pela 
farmacêutica Merck Sharp and Dohme 
(MSD), a nossa presidente fala em con-
junto com o oncologista Dr. Paulo Cor-
tes e a geneticista Dra. Ana Berta Sousa 
sobre #cancrodamamahereditário.
Para assistir a estes episódios aceda a:

No dia 31 de Maio 
a Evita celebra 
10 anos de existência. 

Num evento totalmente virtual, 
planeamos um dia cheio de surpresas, 
que promete envolver os nossos 
estimados associados, amigos e curiosos. 
Contamos com a vossa presença e 
sugerimos que se mantenham atentos às 
nossas redes sociais, através das quais 
mais detalhes irão ser revelados durante 
as próximas semanas.

https://podcasts.apple.com/pt/podcast/
olhocl%C3%ADnico/id1550324401?fbcli-
d=IwAR3cja84Gu2yUQXxpvsa2TW9jkn-
Ritm3khUFXUvGTRrIcq7YVgvPzE8S578 •

outras iniciativas da associação aceda a: https://www.corporate.roche.pt/pt/artigos-roche/
entrevista-tamara-milagre---convidada-especial-.html •

https://podcasts.apple.com/pt/podcast/olhocl%C3%ADnico/id1550324401?fbclid=IwAR3cja84Gu2yUQXxpvsa2TW9jknRitm3khUFXUvGTRrIcq7YVgvPzE8S578
https://podcasts.apple.com/pt/podcast/olhocl%C3%ADnico/id1550324401?fbclid=IwAR3cja84Gu2yUQXxpvsa2TW
https://podcasts.apple.com/pt/podcast/olhocl%C3%ADnico/id1550324401?fbclid=IwAR3cja84Gu2yUQXxpvsa2TW
https://podcasts.apple.com/pt/podcast/olhocl%C3%ADnico/id1550324401?fbclid=IwAR3cja84Gu2yUQXxpvsa2TW
https://podcasts.apple.com/pt/podcast/olhocl%C3%ADnico/id1550324401?fbclid=IwAR3cja84Gu2yUQXxpvsa2TW
https://www.corporate.roche.pt/pt/artigos-roche/entrevista-tamara-milagre---convidada-especial-.html
https://www.corporate.roche.pt/pt/artigos-roche/entrevista-tamara-milagre---convidada-especial-.html
https://www.corporate.roche.pt/pt/artigos-roche/entrevista-tamara-milagre---convidada-especial-.html
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www.evitacancro.org
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EXERCÍCIO FÍSICO E A DOENÇA ONCOLÓGICA
POR TIAGO COSTA, FISIOLOGISTA DO EXERCÍCIO 

Historicamente, os conselhos dos oncologistas relacionados com o exercício físico 
em doentes oncológicos no período ativo do tratamento, têm sido no sentido de 
realizar atividades de acordo com as suas capacidades, mas sem se submeterem a 
esforços. Desta forma, não é surpreendente que os níveis de atividade física destes 
pacientes diminuam entre o período do diagnóstico e até um ano após, ou mais. 
Esta diminuição da atividade, juntamente com os efeitos secundários vivenciados 
pelos pacientes com cancro vai provocar uma grande diminuição e consequente 
limitação das suas capacidades físicas em geral.
A investigação relacionada com o exercício físico e o cancro, mostra uma forte 
evidência dos benefícios associados à prática de exercício físico por parte de 
doentes oncológicos, durante e após tratamentos.

Durante os tratamentos, as evidências sugerem que o exercício físico tem o potencial 
de prevenir a atrofia muscular e manter/melhorar as capacidades funcionais, 
particularmente ao nível da capacidade cardiorrespiratória e da força, assim como 
minimizar o número e a gravidade dos efeitos secundários, nomeadamente na 
diminuição das náuseas, dor, fadiga, stress, ansiedade e depressão.

Já no processo de recuperação, após tratamentos, as evidências sugerem que 
o exercício físico pode promover benefícios fisiológicos e psicológicos nos 
sobreviventes de cancro, tendo o potencial de promover a redução do risco 
de recidiva, aumento da capacidade cardíaca e funcional, melhoria da força, 
flexibilidade e capacidade cardiorrespiratória, melhoria da função imune, da 
composição corporal, fadiga e qualidade de vida. É importante reforçar que é 
essencial que os pacientes recorram a profissionais em exercício físico devidamente 
formados e especializados de forma a terem uma prescrição e acompanhamento 
adequado do treino. •

Para promover a prática de exercício físico em doentes oncológicos, com vista 
a aumentar a sua qualidade de vida, o Tiago criou o projeto Programa Laço 
Forte, no qual a Evita é parceira. De modo a incentivar os nossos estimados 
associados a participar nesta iniciativa, o Tiago disponibiliza um desconto de 
15% no valor da mensalidade a todos vós. Para mais informações contacte:

        programalacoforte@gmail.com        @programa_laco_forte         918 874 206

EVITA NOS MEDIA

A Evita continua a ser frequentemente 
citada nos meios de comunicação. 
Edição de Fevereiro da newsletter ins-
titucional da GlaxoSmithKline (GSK) 
- entrevista à presidente da EVITA, Ta-
mara Milagre. Edição anual da news-
letter da Lisbon PH referente ao ano 
de 2020 – longo destaque ao trabalho 
desenvolvido pela associação EVITA. •

PARABÉNS,
SENHOR COMENDADOR

Celebramos o 90º aniversário do Senhor 
Comendador Rui Nabeiro, benemérito 
da EVITA. Reconhecido como um caso 
único de envolvimento humanitário e 
responsabilidade social, é um exemplo 
de excelência nacional, que tão ama-
velmente tem contribuindo e apoiado a 
nossa causa. Votos de felicidades e que 
continuemos a celebrar juntos! •

PARABÉNS LISBONPH  

Pelo quarto ano consecutivo a LisbonPH, 
nosso estimado parceiro, venceu o pré-
mio de Júnior Empresa mais Social-
mente Responsável do País. A Evita 
congratula este grupo de jovens em-
preendedores que tão bem tem abraça-
do os nossos projetos e com quem es-
pera manter uma profícua colaboração. 
Saiba mais em: 
https://bit.ly/3szrbUq • 

www.evitacancro.pt
www.evitacancro.pt/newsletter
https://bit.ly/3szrbUq

