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Dia mundial do cancro
O que é?
• Iniciativa da União 

Internacional de Controlo do 
Cancro (UICC). 

• Evento global que une a 
população em torno da luta 
contra o cancro e que se 
celebra todos os anos no dia 
4 de fevereiro.



Dia mundial do cancro
O que é?

• Este dia baseia-se na Carta de Paris, aprovada a 4 de fevereiro de 
2000, na Cimeira Mundial Contra o Cancro para o Novo Milénio. 

• A Carta de Paris apela a esforços conjuntos, em prol da prevenção e 
da cura do cancro, estabelecendo o Dia Mundial do Cancro como 
medida de sensibilização e mobilização contra o cancro. 



• A UICC (Union International Cancer Control) é uma organização que se 
dedica a liderar iniciativas de sensibilização, capacitação e advocacy, 
unindo e apoiando a comunidade, para a redução do risco de cancro, 
promovendo uma maior equidade e garantindo que o controlo do cancro 
seja uma prioridade na saúde mundial e na agenda política. 

• A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) é uma organização da 
sociedade civil, membro da UICC desde 1983, e que colabora ativamente 
no desenvolvimento e implementação de projetos internacionais.

Dia mundial do cancro
Quem organiza?



Incidência

2018 2040
18.078.957 29.532.994

Dia mundial do cancro
Porquê?

Mortalidade 9.555.027 16.388.459

+63,4%

+71,5%

https://gco.iarc.fr/tomorrow/home



Incidência

2018
58.169

Mortalidade 28.960

Dia mundial do cancro
Porquê?

2040
69.565

37.945

+19,5%

+31,1%

https://gco.iarc.fr/tomorrow/home



Dia mundial do cancro
A proposta



Dia mundial do cancro
A proposta
• A campanha do Dia Mundial do Cancro é escolhida a cada triénio. Em 

2019-2021, o slogan é “Eu Sou …. e Eu Vou…”.

• Trata-se de uma chamada à ação individual e coletiva, dando poder ao 
indivíduo e desafiando a um compromisso pessoal, que possa ter impacto 
no futuro. 

• Pequenas ações individuais podem reduzir o impacto do 
cancro no próprio indivíduo (por exemplo, fazer uma dieta 
saudável), nas pessoas de quem gosta (por exemplo, deixar de 
fumar) e no mundo (por exemplo, vacinar-se).



Dia mundial do cancro
Objetivos?

Aumentar a consciência relativamente ao cancro, fatores 
de risco, formas de deteção e tratamento

Prevenir o cancro, promovendo escolhas saudáveis e 
alertando para a importância da deteção precoce

Promover a capacitação, permitindo escolhas mais 
informadas e saudáveis

Envolver toda a sociedade, na certeza que cada indivíduo 
tem um papel que pode desempenhar nesta luta



Dia mundial do cancro
Como participar?



Dia mundial do cancro
Divulgar a informação

• No site da LPCC tem acesso a vários materiais de 
informação que pode descarregar e partilhar como:

• Folhetos

• Cartazes

• Vídeos

• Materiais para divulgação nas redes sociais

• Manuais com sugestões de atividades

• Entre outros que convidamos a explorar em 
https://www.ligacontracancro.pt/wcd1921-dwnld/

https://www.ligacontracancro.pt/www/uploads/wcd19-21/download/folhetos/flyer1-lilas-10x21-47.pdf
https://www.ligacontracancro.pt/www/uploads/wcd19-21/download/cartazes20-21/cartaz-290x420mm-codigoeuropeu-65.pdf
https://www.ligacontracancro.pt/www/uploads/wcd19-21/download/dia-mundial-cancro-spot-20-36.mp4
https://www.ligacontracancro.pt/wcd1921-dwnld/
https://www.ligacontracancro.pt/www/uploads/wcd19-21/download/kitcorporativo.pdf


Dia mundial do cancro
Partilhar a informação

• Personalize o poster do Dia Mundial do Cancro com uma 
imagem e mensagem sua seguindo o link 
https://www.worldcancerday.org/custom-poster e 
partilhe nas redes sociais

• Esteja atento às páginas de Facebook da LPCC ou da 
UICC e partilhe no seu mural e pelos seus contatos as 
principais mensagens

• Divulgue o Dia Mundial do Cancro e as iniciativas junto 
dos seus familiares, amigos e colegas

https://www.worldcancerday.org/custom-poster
https://www.facebook.com/LPCCNorte
https://www.facebook.com/worldcancerday


Dia mundial do cancro
Impactar visualmente

• Faça a mensagem do Dia Mundial do Cancro sair à rua! 
Neste tempo de confinamento que vivemos, junte à já 
habitual mensagem “Vai ficar tudo bem” o seu 
compromisso individual, por exemplo: “Eu sou 
cauteloso e vou prevenir-me”

• Na medida do possível, cause impacto visual através da
cor, colorindo fachadas e edifícios de azul e laranja, as 
cores do Dia Mundial do Cancro.



Dia mundial do cancro
Marcar presença

• Assuma o compromisso de se envolver nesta campanha.

Não se esqueça: PEQUENOS GESTOS FAZEM A DIFERENÇA!

Inscreva-se e partilhe connosco a atividade que pretende 
desenvolver, preenchendo o formulário no site da LPCC

Todas as atividades desenvolvidas serão posteriormente 
registadas no mapa de impacto do Dia Mundial do Cancro 
a nível mundial. Ajude-nos a pôr Portugal no mapa!

https://www.ligacontracancro.pt/formulario-de-participacao/
https://www.worldcancerday.org/map-activities#!?viewall=on


Inscreva-se na iniciativa 21 dias para a mudança

A LPCC desafia todos quantos se queiram unir por um futuro mais saudável 
a participar nesta iniciativa e dessa forma a serem encorajados, ao longo 
de 21 dias, a realizar pequenas, mas significativas ações através de um 
email diário. Inscreva-se (e desafie outros a fazê-lo) aqui

Dia mundial do cancro
Aceite o desafio!

https://www.ligacontracancro.pt/eu-sou-lpcc-e-vou-inspirar-mudanca/


Escolha alimentos 
saudáveis

Pratique mais atividade 
física

Deixe de fumar

Reduza o consumo de 
álcool

Evite a exposição solar 
prolongada e 
bronzeamento artificial 
(solários)

https://www.worldcancerday.org/materials#9

Evite o contacto com 
poluentes e produtos 
químicos (amianto, 
pesticidas, recipientes 
com BPA, etc)

Participe nos programas 
de vacinação

Conheça os sinais e 
sintomas do cancro

Dia mundial do 
cancro
O que pode fazer 
para reduzir
o risco de cancro?



Contamos consigo!

+info

ligacontracancro.pt/dmc
facebook.com/ligacontracancro


