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DECLARAÇÃO DO PORTO SOBRE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DO 
CANCRO 
 
Aberta à assinatura de cidadãos e instituições, como resultado da Cimeira Europeia de 

Investigação na Área do Cancro 2021, Porto, 3 de maio de 2021 

 

Os signatários da presente declaração apelam a ações concertadas em toda a Europa visando a 

investigação integrada e translacional na área oncológica, centrada em medicina personalizada 

e de precisão, e cobrindo todas as vertentes de investigação oncológica, da prevenção ao 

tratamento. Para tal, são necessárias ações específicas que reforcem uma rede de 

infraestruturas de alta qualidade, amplamente disseminadas e interligadas, destinadas à 

investigação translacional, a ensaios clínicos e de prevenção, e à investigação de resultados, para 

assegurar que as inovações científicas e sociais beneficiam transversalmente todos os doentes 

e pessoas em risco nos sistemas de saúde da União Europeia (UE). 

Consideramos que a implementação à escala europeia de infraestruturas de alta qualidade 

permite garantir que, até 2030, nos Estados-Membros com sistemas de saúde desenvolvidos, 

75% dos doentes diagnosticados tenham uma perspetiva de vida de pelo menos dez anos. 

Trata-se de uma meta fundamental, porque o cancro é um dos maiores problemas de saúde que 

assolam a nossa sociedade, situação que deverá deteriorar-se em todo o mundo, à medida que 

a população aumenta e envelhece. Prevê-se que, nos Estados-Membros da UE, o impacto anual 

do cancro cresça dos atuais 3,5 milhões para mais de 4,3 milhões em 2035. Ao longo desse 

período, o número de pessoas que viverão com um diagnóstico de cancro, durante e depois do 

tratamento, e que poderão necessitar de rastreio e de cuidados especializados, incluindo 

reabilitação e apoio psicológico e socioeconómico, aumentará de forma ainda mais acentuada. 

Entendemos, consequentemente, que a luta contra o cancro será mais bem-sucedida se a 

Europa puder contar com uma rede partilhada que atue em concertação, pelo que apelamos a 

todos os Estados-Membros da UE para que consolidem e desenvolvam as suas campanhas 

nacionais nas áreas da prevenção, da deteção precoce, do diagnóstico, do tratamento e do 

acompanhamento ou apoio a longo prazo.  

Neste contexto, a Cimeira de Investigação na Área do Cancro 2021, organizada pela Presidência 

Portuguesa do Conselho da UE, em colaboração com a Comissão Europeia, centra-se em aspetos 

da investigação na área do cancro que são essenciais para o sucesso da implementação dos 

objetivos do Plano Europeu de Luta contra o Cancro e da Missão Cancro, estabelecidos ao abrigo 

do Programa Horizonte Europa 2021-2027. 

A cimeira sucede à declaração “A Europa contra o Cancro”, que foi assinada a 13 de outubro de 

2020 por Alemanha, Portugal e Eslovénia, ao abrigo da Presidência Tripartida do Conselho da 

UE, com o objetivo de promover uma investigação mais eficaz do cancro e a sua ligação aos 

sistemas de saúde da Europa. 
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A redução do crescente impacto do cancro exigirá implementar ações concertadas que 

englobem todas as vertentes de investigação/tratamento/prevenção do cancro, desde a 

investigação básica e pré-clínica, a investigação clínica e de prevenção, até à investigação de 

resultados. Além do mais, a investigação tem de incluir todos as componentes do 

tratamento/cuidado e prevenção, com participação ativa dos cidadãos/doentes, em todo o ciclo 

translacional, desde a investigação até à prestação de cuidados ou à prevenção da doença, 

garantindo que o doente é mantido no centro da tomada partilhada de decisões. 

Empreender ações concertadas neste continuum, que vai da investigação básica e pré-clínica à 

investigação de prevenção e à investigação de resultados, assim como criar redes de 

infraestruturas de alta qualidade, abrirão caminho tanto à inovação clínica como à mitigação 

das desigualdades económicas e sociais nos países europeus. Isto exige o reforço da rede 

subsequente de infraestruturas de alta qualidade, disseminadas e interligadas, destinadas à 

investigação translacional, à investigação clínica e à investigação de resultados. 

Estas três componentes estão todas consistentemente integradas em infraestruturas bem 

conhecidas na Europa: os Centros Integrados do Cancro (Comprehensive Cancer Centres – CCC). 

Estes centros dispõem de especialização multidisciplinar, bem como de capacidades para 

integrar um conjunto de valências – cuidados clínicos, investigação, formação, amostras, dados, 

ensaios clínicos, bem como todos os recursos necessários –, que fazem deles os principais 

motores do progresso nestas três áreas de atividade. Funcionam de acordo com os padrões 

internacionais estabelecidos pela OECI e pela Deutsche Krebshilfe (para a Alemanha), e a EACS 

(European Aids Clinical Society) declarou que irá alargar a sua Designação de Excelência na 

Investigação àqueles centros que estejam na vanguarda do progresso científico. Constituem, 

portanto, uma estrutura já existente, credenciada e interligada, cujo objetivo é atingir as metas 

da Missão Cancro e do Plano Europeu de Luta contra o Cancro. 

Instamos os Estados-Membros a usarem esta rede de centros como alicerce, bem como a 

contratarem serviços de consultadoria adequados para desenvolverem novos Centros 

Integrados do Cancro (dez Estados-Membros não têm nenhum), bem como redes de cuidados e 

de investigação em torno desses centros, de modo a implementar os três tipos de 

infraestruturas seguidamente elencados. 

 

1. Infraestruturas para investigação translacional: 

A investigação translacional associa a investigação básica/pré-clínica à investigação clínica e 

de prevenção, e baseia-se em invenções e inovações de investigação básica/pré-clínica que 

afetam diretamente a investigação no campo do tratamento e da prevenção. É necessário 

dispor de infraestruturas complexas e avançadas para a ligar aos cuidados de saúde (Centros 

Integrados do Cancro). 

A patologia molecular e digital é essencial para classificar os doentes que precisam de 

tratamento sistémico com agentes anticancerígenos, e têm sido implementadas biopsias 

líquidas como ferramenta complementar de diagnóstico/monitorização. As infraestruturas 

de apoio também têm aumentado em complexidade no que respeita à radioterapia e ao 

tratamento cirúrgico, imagiologia e imunoterapia. A identificação de lesões tumorais 
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precoces é uma área de investigação estratégica. A recolha de dados biológico e de 

tratamento, combinada com os biobancos, serve de base para a investigação translacional 

bidirecional e a ciência informática.  

São necessários consórcios de Centros Integrados do Cancro avançados e ligados à 

investigação básica/pré-clínica, e a rede Cancer Core Europe é o primeiro exemplo de um 

consórcio deste tipo. Com provas dadas nos principais ensaios clínicos/de prevenção, a 

traslação continuará a contribuir, através da investigação clínica, para a implementação de 

sistemas de saúde eficazes e para reduzir o período entre a descoberta científica e o benefício 

do doente. 

 

2.  Infraestruturas para ensaios clínicos e de prevenção:  

Os estudos de "validação de conceito" podem servir como ponto de partida para mais 

investigação clínica e de prevenção, visando a mudança de práticas, incluindo a avaliação da 

sua utilidade na saúde ou prevenção, doentes/indivíduos em risco, cura/sobrevivência e 

qualidade de vida em termos de saúde. É fundamental dispor de unidades de ensaios clínicos 

bem desenvolvidas e métodos avançados de diagnóstico, como a patologia molecular de 

ponta, as tecnologias e a farmacologia ómicas para classificar doentes, além da imagiologia 

inovadora. Os Centros Integrados do Cancro podem desempenhar um papel neste campo, a 

par das redes de investigação clínica, o que pode ser facilitado pela Organização 

Europeia de Investigação e Tratamento do Cancro (EORTC). 

Para a prevenção, as infraestruturas têm de incluir epidemiologia sólida estreitamente ligada 

à investigação básica, capacidade de obtenção de dados e capacidades de computação 

avançadas, e tanto o Centro Internacional de Investigação do Cancro (IARC) como o consórcio 

Cancer Prevention Europe podem desempenhar um papel preponderante neste domínio, a 

par de muitas outras partes interessadas. Sublinha-se novamente que será crucial 

estabelecer mecanismos de financiamento que estimulem essas atividades e garantam a sua 

sustentabilidade. O financiamento deve incluir recursos para ensaios de validação de 

conceito realizados por investigadores académicos. 

 

3. Infraestruturas para investigação de resultados: 

Dispor de dados factuais que evidenciem a eficácia das estratégias de tratamento e 

prevenção é essencial para avaliar a utilidade clínica, a relação custo-benefício, a 

acessibilidade, a sustentabilidade e a priorização. A investigação de resultados na terapêutica 

aborda questões relacionadas com todos os aspetos do processo assistencial integrado, 

incluindo otimização, efeitos secundários de tratamentos, acompanhamento a longo prazo, 

com avaliação da qualidade de vida em termos de saúde, reabilitação e sobrevivência, assim 

como atenção aos aspetos sociais e económicos. Isto será, preferencialmente, um esforço 

colaborativo entre médicos, investigadores e epidemiologistas. Para a prevenção, os 

resultados podem ser avaliados com recurso a rastreios de base populacional para a 

incidência e a mortalidade por cancro. 
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O novo Centro de Conhecimento sobre o Cancro da Comissão Europeia também ajudará a 
promover o alinhamento científico e técnico, a coordenação e o apoio de ações europeias contra 
o cancro. O Centro de Conhecimento fornece o Sistema Europeu de Informação sobre o Cancro, 
os Sistemas de Normas e Diretrizes Europeias para a Garantia de Qualidade dos Cancros da 
Mama, Colorretal e do Colo do Útero e Melhores Práticas Europeias em matéria de prevenção 
oncológica, por meio do seu Health Promotion and Disease Prevention Knowledge Gateway 
(Portal do Conhecimento para a Promoção da Saúde e a Prevenção de Doenças). 

De facto, o acesso à prevenção, ao diagnóstico, ao tratamento e a subsequentes procedimentos 

de assistência de ponta, no campo oncológico, deve tornar-se norma para todos os doentes da 

União Europeia, independentemente do seu local de residência. Atualmente, os Centros 

Integrados do Cancro e entidades semelhantes que trabalham em redes (ou consórcios) já 

garantem isso mesmo em muitas regiões europeias, através do desenvolvimento de 

tratamentos adaptados às necessidades individuais dos doentes, com base nas mais recentes 

descobertas científicas provenientes do Código Europeu de Práticas em Oncologia. 

O desenvolvimento, o envolvimento e o alargamento adicionais dos Centros Integrados do 

Cancro e de redes europeias facilitarão o acesso às infraestruturas acima descritas e oferecerão 

aos investigadores acesso à necessária massa crítica de doentes, especialização multidisciplinar, 

materiais biológicos, recursos tecnológicos, dados e projetos colaborativos. Além disso, 

associarão a investigação aos sistemas de saúde. 

As aparentes desigualdades entre os Estados-Membros da UE e no interior de cada um deles no 

que respeita à prevenção e ao tratamento, assim como ao cuidado e à prevenção, exigem 

mecanismos de financiamento mais eficientes e adaptáveis. Devem, portanto, ser criadas 

sinergias entre os mecanismos de financiamento regionais, nacionais e europeus, para facilitar 

o acesso a essas importantes redes de infraestruturas de alta qualidade, disseminadas e 

interligadas. 

São, pois, necessários esforços coordenados em toda a União Europeia, uma vez que, na luta 

contra o cancro, nenhum país pode ter sucesso sozinho. Subscrevemos, por conseguinte, o apelo 

à mobilização europeia para que sejam desenvolvidas infraestruturas de alta qualidade, bem 

distribuídas e interligadas, destinadas à investigação translacional, aos ensaios clínicos e de 

prevenção e à investigação de resultados, de modo a garantir que as inovações científicas e 

sociais beneficiam os doentes e os indivíduos em risco em todos os sistemas de saúde da União 

Europeia. 

 

 

       Porto, 3 de maio de 2021 

 

 

Manuel Heitor, Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, Portugal 
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