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O dia de hoje fica marcado pelo lançamento do primeiro e único Intergrupo Parlamentar da UE que aborda
exclusivamente o cancro: o Intergrupo Challenge Cancer. Este grupo informal de Membros do Parlamento
Europeu (MPE) transpartidários é presidido pelo MPE Cristian Bușoi (PPE) e copresidido pelos MPE Alessandra
Moretti (S&D), Aldo Patriciello (PPE), Frédérique Ries (Renew), sendo que a Aliança Europeia de Doentes com
Cancro (ECPC, European Cancer Patient Coalition) assume o Secretariado.
O evento de lançamento virtual reúne todos os MPE e uma série de oradores de alto nível, incluindo a Comissária
da Saúde, Stella Kyriakides, e o Presidente do Conselho de Administração da Cancer Mission, o Prof. Walter
Ricciardi, para discutir a importância do conceito de «Missão» na área do cancro em tempos de pandemia, como
a COVID-19, e a função dos decisores políticos e das partes interessadas, incluindo organizações de doentes, tal
como a ECPC.
“A luta contra o cancro não pode ser realizada por um único interveniente; trata-se de uma oportunidade para
partes interessadas de todos os níveis, com diferentes experiências e provindas de contextos diversos, colaborarem
em prol de todos os cidadãos europeus. O Plano europeu de luta contra o cancro é um ato de união europeia”,
disse o MPE romeno Cristian-Silviu Bușoi (PPE), Presidente do Intergrupo Challenge Cancer.
“Na qualidade de maior associação de cúpula de doentes com cancro, a ECPC tem a honra de prestar o serviço de
Secretariado a este novo importante Intergrupo para o cancro. A criação do Intergrupo Challenge Cancer
demonstra que o cancro se tornou verdadeiramente numa prioridade na Europa. Trabalharemos com os membros
do grupo para garantir que os doentes estarão no centro da estratégia de luta contra o cancro da Europa”, disse
o Presidente da ECPC Kathi Apostolidis.
Apesar dos esforços para lidar com a incidência do aumento do cancro na Europa nos últimos anos, o cancro
continua a ser um dos principais desafios médicos e sociais da nossa era. Foi por esta razão que a Comissão
selecionou o cancro como uma das suas cinco novas Missões de investigação e inovação no seio da UE. O objetivo
da Cancer Mission consiste em atingir uma taxa de sobrevivência de 75% até 2030, superando os atuais 47%, ao
focar-se na prevenção do cancro, no tratamento, nos cuidados aos sobreviventes, na inovação social e em garantir
a redução das desigualdades existentes. Ao trabalhar em conjunto com a Cancer Mission, o Plano europeu de luta
contra o cancro, cuja publicação está prevista até ao final de 2020, irá focar-se na prevenção, no diagnóstico, no
tratamento e na qualidade de vida dos doentes e sobreviventes.

Com o lançamento do Intergrupo Challenge Cancer, os MPE demonstram o seu forte apoio e vontade política de
tomar medidas novas referentes ao cancro. Os membros do intergrupo poderão dedicar-se mais afincadamente
à luta contra o cancro e ao trabalho em conjunto com vista a encurtar a distância que separa as instituições
europeias dos cidadãos europeus. O Intergrupo Challenge Cancer será um fórum onde os MPE de todos os
partidos políticos poderão dialogar com doentes, sobreviventes de cancro e cuidadores, sociedades científicas e
médicas, instituições de investigação, grupos de reflexão, profissionais e investigadores da área da medicina,
decisores políticos e líderes da indústria da saúde, sociedade civil em geral, governos nacionais e instituições.
Atuará como um canal de comunicação bidirecional ao promover apresentações e debates, bem como missões
de apuramento de factos sobre os tópicos mais importantes, tais como a prevenção, o acesso ao tratamento,
carências de medicamentos, investigação oncológica sobre a qualidade de vida, inovação nos cuidados
oncológicos e sobrevivência. O intergrupo irá informar a direção estratégica do Parlamento Europeu da luta contra
o cancro, garantir a continuidade entre o mandato anterior e o atual e orientar o trabalho dos MPE na Cancer
Mission e no Plano europeu de luta contra o cancro com base em soluções apartidárias e fundamentadas.
Este novo intergrupo foi idealizado pela ECPC como resultado do seu compromisso e envolvimento constantes no
estabelecimento de «Missões» de apoio à Comissão Europeia e em conjunto com membros proeminentes da
Academia Europeia de Ciências Oncológicas (EACS). A ECPC, juntamente com as suas organizações de doentes
com cancro que agregam 450 membros na eu, atuará como intermediária entre o intergrupo parlamentar para o
cancro e a sociedade civil em geral. Na sua capacidade de Secretariado do intergrupo, a ECPC fornecerá aos
membros acesso a testemunhos reais e às experiências dos doentes, ao mesmo tempo que permitirá que os
cidadãos expressem as suas necessidades diretamente aos decisores políticos europeus. A ECPC tem a
possibilidade de partilhar conhecimentos entre a sua rede de organizações pan-europeias, com vista a influenciar
as políticas oncológicas e de saúde pública.
///
Sobre a Aliança Europeia de Doentes com Cancro e Intergrupos Parlamentares
A Aliança Europeia de Doentes com Cancro (ECPC) é a voz dos doentes com cancro na Europa. Com mais de 450
membros, a ECPC é a maior organização de cúpula de doentes com cancro na Europa, cobrindo os 28 Estadosmembro da UE e muitos outros países europeus e não europeus. A ECPC representa doentes afetados por todos
os tipos de cancro, desde o mais raro ao mais comum.
Um Intergrupo Parlamentar é um grupo informal de MPE transpartidários que desejam salientar e promover ideias
partilhadas. Funciona como fórum, normalmente em estreita colaboração com partes interessadas externas, onde
a perícia pode ser partilhada e é possível fazer progredir o trabalho legislativo em relação a certos tópicos.
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