Comunicado de Imprensa

A declaração do Porto sobre investigação na área do cancro, designada “Porto
Declaration on Cancer Research”, foi lançada a 3 de maio, durante a “Cimeira Europeia
de Investigação na Área do Cancro 2021”, que decorreu no IPO do Porto, sob a égide da
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.
A declaração, apresentada pelo Ministro Manuel Heitor, resulta do trabalho de muitos
investigadores, líderes científicos e clínicos, bem como decisores políticos, que ao longo
dos últimos meses têm reforçado a necessidade de aprofundar o plano europeu de
combate ao cancro, designadamente através do alargamento e reforço da rede europeia
de centros integrados do cancro (“CCC – Comprehensive Cancer Centres”), tendo por
base três tipos de infraestruturas de investigação:
•

infraestruturas para investigação translacional

•

infraestruturas para ensaios clínicos e de prevenção

•

infraestruturas para investigação de resultados.

Estas infraestruturas têm sido crescentemente consideradas como essenciais para a
prevenção, a deteção precoce, o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento dos
tratamentos na doença e o apoio e assistência ao doente.
A participação nacional na rede europeia de centros integrados do cancro é liderada em
Portugal pelo “Porto Comprehensive Cancer Centre”, com sede no IPO do Porto e em
parceria com o Laboratório Associado i3S, que foi recentemente apoiado no âmbito do
Programa Operacional Regional do Norte com cerca de 15 milhões de euros para novos
equipamentos.
A declaração do Porto sobre investigação na área do cancro aprofunda o compromisso
da Presidência Tripartida do Conselho da União Europeia (Alemanha, Portugal e
Eslovénia) em reduzir significativamente a mortalidade por cancro até 2030, tendo como
meta que 75% dos doentes de cancro na Europa tenham uma perspetiva longa de vida,
de pelo menos dez anos. Garantir esta meta em toda a Europa implica investir no
desenvolvimento continuado de atividades de investigação, desde a investigação básica
até à investigação clínica, incluindo o reforço da rede europeia de centros integrados do
cancro e dos três tipos de infraestruturas de investigação referidos, assim como a

participação ativa dos doentes e das suas associações, no sentido de mitigar as
desigualdades sociais e económicas.

A declaração do Porto sobre investigação na área do cancro apela, assim, a todos os
cidadãos europeus e aos seus Estados-Membros para que estimulem sinergias no
âmbito do financiamento regional, nacional e europeu, de modo que o acesso às
infraestruturas de investigação oncológica seja mais fácil e justo.

Segue, em anexo, a “Porto Declaration on Cancer Research”.
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