Vencer o cancro
Salvar mais de 3 milhões de vidas até 2030, para uma vida
mais longa e com mais qualidade

O que são as missões da UE?
Em parte inspiradas na missão do Apolo 11 que levou um homem à lua, as missões da UE visam
resolver grandes desafios da sociedade, tais como:






Lutar contra o cancro;
Adaptar-se às alterações climáticas;
Viver em cidades mais verdes;
Garantir a saúde dos solos para que os alimentos, as pessoas, a natureza e o clima também
sejam saudáveis;
Proteger os nossos oceanos.

Cada missão da UE terá um calendário e um orçamento específicos em função do respetivo grau de
dificuldade. Cada uma delas pretende ir além da investigação e inovação e estimulará a inovação em
todos os setores para encontrar soluções eficazes. Além disso, as missões terão um papel fundamental
na realização das prioridades da UE, como o Pacto Ecológico Europeu e o Plano Europeu de Luta
contra o Cancro.

A sua participação conta
Precisamos de si para concretizar as missões. Até à data, os comités de missão, que reúnem um vasto
grupo de peritos em matéria de inovação, de investigação e de elaboração de políticas, da sociedade
civil e de organizações de profissionais têm ajudado a Comissão Europeia a definir eventuais missões.
Chegou o momento de os cidadãos europeus participarem para que as missões sejam adaptadas às
necessidades e façam verdadeiramente a diferença. Trabalhando em conjunto podemos obter
resultados muito melhores.

Lutar contra o cancro: missão possível

O objetivo da missão é reforçar a prevenção, melhorar os tratamentos, salvar mais
vidas e melhorar a qualidade de vida dos doentes e das suas famílias durante e
após a doença. A missão terá inicio no final de 2020. Prevista para durar dez anos,

Por que motivo é o cancro um importante desafio societal na Europa?
A Europa regista um quarto do número total de casos de cancro no mundo, embora tenha menos de 10 % da
população mundial.
Mas juntos podemos fazer mais# #MissionCancer

terá por objetivo salvar, até 2030, mais de três milhões de vidas graças ao reforço da prevenção e
permitir a mais pessoas viverem mais tempo e com melhor qualidade de vida.

Participe na missão contra o cancro - porque o cancro diz respeito a todos nós. As pessoas que
estão de boa saúde e que assim querem continuar, os doentes e as suas famílias afetados pelo cancro
beneficiam de melhores terapias, os sobreviventes de um cancro esperam uma melhoria da sua
qualidade de vida após os tratamentos e os prestadores de cuidados necessitam de receber um apoio
melhor. A nossa saúde e o nosso bem-estar diz respeito a nós todos.

Um plano de missão
O comité de missão «Cancro» começou a
trabalhar no conteúdo da missão em setembro
de 2019.
No início de junho de 2020, foi
publicado um primeiro plano, que expõe uma
visão comum dos objetivos da missão e dos
meios para os alcançar. Foram identificados
cinco domínios complementares:
1. Compreender
2. Evitar o que pode ser evitado
3. Otimizar
o
diagnóstico
e
os
tratamentos
4. Apoiar a qualidade de vida
5. Garantir um acesso equitativo.
■ A missão pretende abordar todos os tipos de cancro e em todas as fases. Desde a prevenção dos
fatores de risco ao apoio aos doentes curados, passando pelo acompanhamento em fim de vida, em
todas as idades e circunstâncias e para todos os cidadãos da União Europeia. A missão inclui os tipos
de cancro raros e os cancros que afetam crianças, adolescentes, adultos e idosos, em famílias social ou
economicamente vulneráveis ou que vivem em zonas remotas, etc.
■ Uma melhor compreensão dos processos e dos fatores que conduzem ao cancro pode reforçar as
ações relativas à prevenção, ao tratamento e à qualidade de vida. Além disso, a possibilidade de ser
diagnosticado suficientemente cedo para poder sobreviver à doença varia substancialmente entre os
diferentes países da Europa e mesmo dentro de um mesmo país. É primordial por termo aos
desequilíbrios existentes no acesso aos conhecimentos, à prevenção, ao diagnóstico, aos tratamentos e
aos cuidados no domínio oncológico.
■ O Comité propõe 13 recomendações ambiciosas, centradas nas necessidades das pessoas. Estas
recomendações preconizam um nível de cooperação inédito entre os cidadãos, os investigadores, as
instituições e os países.

A sua opinião conta. Diga-nos o que pensa! Trata-se de um breve resumo do que o comité de
missão «Cancro» considera ser a melhor maneira de avançar. Mas o que é importante na sua opinião ?
Quais são, na sua opinião, as ações mais pertinentes para vencer o cancro? As suas observações
serão utilizadas pelo comité para adaptar o seu plano. Unamos as nossas forças porque, em conjunto,
somos mais fortes para vencer o cancro.

Participe na conversa no Twitter: #MissionCancer #EUmissions #HorizonEU e mantenha-se atualizado
com os desenvolvimentos mais recentes no nosso sítio web https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-nextresearch-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en

