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PLANO EUROPEU DE LUTA CONTRA 
O CANCRO REALÇA A REDUÇÃO 
DO CONSUMO NOCIVO DE 
BEBIDAS ALCOÓLICAS

O Plano Europeu de Luta contra o Cancro, apresentado no âmbito do Dia Mun-
dial de Luta contra o Cancro, constitui uma prioridade fulcral da Comissão Eu-
ropeia no domínio da saúde.  Contempla o subcapítulo “Reduzir o consumo 
nocivo de álcool”, constituindo assim uma preocupação da EU no que diz res-
peito o consumo do álcool e seus efeitos na saúde pública. Um dos domínios 
de ação principais deste Plano de Ação é a prevenção, que integra ações que 
incidem sobre os principais fatores de risco, nomeadamente o tabaco, o con-
sumo nocivo de álcool, a poluição ambiental e as substâncias perigosas.   

Garantir uma Europa sem Tabaco 
O consumo de tabaco continua a ser a principal causa evitável de cancro, 
sendo 27 % de todos os cancros atribuídos ao consumo de tabaco. A eli-
minação do tabagismo poderia evitar nove em cada dez casos de cancro 
do pulmão. 
Através da aplicação rigorosa do quadro de controlo do tabagismo da UE 
e da sua adaptação aos novos desenvolvimentos e tendências do merca-
do, incluindo regras mais rigorosas para os novos produtos, o Plano Euro-
peu de Luta contra o Cancro promoverá ações a partir de 2021 que ajuda-
rão a criar uma «Geração Livre de Tabaco», com um consumo de tabaco 
inferior a 5 % da população até 2040 (em vez dos atuais 25 %). O objetivo 

intermédio é atingir a meta fixada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) de redução relativa de 30 % do consumo de tabaco até 2025, face a 
2010, o que corresponde a uma prevalência do tabagismo de cerca de 20 
% na UE. A Comissão continuará a dar prioridade à proteção dos jovens 
contra os efeitos prejudiciais do tabaco e produtos afins. 
Os instrumentos reguladores a nível da UE serão reforçados para cumprir 
estes objetivos. A tributação do tabaco representa um dos instrumentos 
mais eficazes para combater o consumo de tabaco, em especial para dis-
suadir os jovens de começarem a fumar. Serão tomadas medidas decisi-
vas através da revisão da Diretiva Produtos do Tabaco, da Diretiva Tributa-
ção do Tabaco e do quadro jurídico sobre a aquisição transfronteiriça de 
tabaco por particulares. Tal inclui trabalhar com a máxima transparência 
no sentido de garantir embalagens simples e exigir a proibição total de 
aromas, recorrendo às atuais agências da UE para melhorar a avaliação 
dos ingredientes, alargando a tributação aos novos produtos do tabaco e 
combatendo a publicidade, a promoção e o patrocínio do tabaco na Inter-
net e nas redes sociais. 
Até 2023, a Comissão proporá a atualização da Recomendação do Conse-
lho sobre a Criação de Espaços sem Fumo, quer alargando a sua cobertu-
ra a novos produtos, como os cigarros eletrónicos e os produtos de tabaco 
aquecido, quer alargando os espaços sem fumo, incluindo os espaços ao 
ar livre. O Plano de Luta contra o Cancro conduzirá a uma aplicação mais 
adequada da legislação nas estratégias nacionais de luta antitabaco dos 
Estados-Membros, especialmente no que diz respeito às vendas a meno-
res e às campanhas para a cessação tabágica. Estas medidas contribui-
rão para a aplicação da Convenção-Quadro da OMS para o Controlo Antita-
baco, incluindo as obrigações em matéria de transparência26, e ajudarão 
a respeitar plenamente os princípios do Registo da Transparência. Além 
disso, o sistema de acompanhamento e localização da UE será alargado a 
todos os produtos do tabaco até 2024. 

Reduzir o consumo nocivo de álcool 
Os efeitos nocivos do álcool constituem uma importante preocupação de 
saúde pública na UE. Em 2016, o cancro foi a principal causa das mortes atri-
buídas ao álcool (29 %), seguido da cirrose hepática (20 %), das doenças car-
diovasculares (19 %) e dos ferimentos (18 %). A Comissão reforçará o apoio 
aos Estados-Membros e às partes interessadas na aplicação de boas práti-
cas e no reforço das capacidades, com vista a reduzir o consumo nocivo de 
álcool, em consonância com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas. Tal inclui uma redução relativa de, pelo me-
nos, 10 % do consumo nocivo de álcool até 202529. Além disso, a Comissão 
irá rever a legislação da UE relativa à tributação do álcool e à aquisição trans-
fronteiriça de álcool por particulares, garantindo que continua a ser adequada 
à sua finalidade, equilibrando os objetivos das receitas públicas com os obje-
tivos de proteção da saúde. 
A fim de reduzir a exposição dos jovens ao marketing do álcool, a Comis-
são acompanhará atentamente a aplicação das disposições da Diretiva re-
lativa aos Serviços de Comunicação Social Audiovisual em matéria de co-
municações comerciais das bebidas alcoólicas, incluindo nas plataformas 
de partilha de vídeos em linha. Tal exigirá uma colaboração com os Esta-
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dos-Membros, o Grupo de Reguladores Europeus para os Serviços de Co-
municação Social Audiovisual (ERGA) e as partes interessadas, para in-
centivar as iniciativas de autorregulação e corregulação. Além disso, a Co-
missão irá rever a sua política de promoção de bebidas alcoólicas e propo-
rá a indicação obrigatória da lista de ingredientes e da declaração 
nutricional nos rótulos das bebidas alcoólicas antes do final de 2022 e das 
advertências de saúde nos rótulos antes do final de 2023. Será ainda con-
cedido apoio aos Estados-Membros para a realização de intervenções bre-
ves de base científica relacionadas com o álcool, nas estruturas de cuida-
dos de saúde primários, nos locais de trabalho e nos serviços sociais.

Melhorar a promoção da saúde através 
do acesso a regimes alimentares 
saudáveis e atividade física 
O risco de cancro é agravado pelos efeitos conjugados dos regimes ali-
mentares pouco saudáveis e inatividade física. No que diz respeito à nutri-
ção, a Comissão reduzirá mais ainda a presença de contaminantes cance-
rígenos nos alimentos. Fixará teores máximos para um maior número des-
tes contaminantes, com base na última evidência científica disponível. O 
Plano de Luta contra o Cancro centrar-se-á também em medidas destina-
das a assegurar uma maior disponibilidade dos alimentos saudáveis. Ao 
mesmo tempo, analisará em colaboração com os Estados-Membros a uti-
lização de incentivos fiscais para aumentar o consumo destes alimentos, 
a adoção de medidas para melhorar a informação dos consumidores e a 
literacia em saúde e abordar as questões do marketing e publicidade de 
produtos associados a um risco de cancro. 
A luta contra a obesidade e a diabetes começa na infância. A Comissão 
avaliará o Plano de Ação da UE contra a Obesidade Infantil de 2014-2020 e 
proporá medidas de acompanhamento. Além disso, como anunciado na 
«Estratégia do Prado ao Prato», a Comissão proporá a revisão do progra-
ma da UE de distribuição de fruta, produtos hortícolas e leite nas escolas 

em 2023, com vista a uma maior disponibilização de produtos saudáveis 
às crianças e para melhorar a compreensão dos benefícios de uma ali-
mentação saudável, através da «Aplicação Móvel da UE para a Prevenção 
do Cancro». Proporá, igualmente, uma rotulagem nutricional harmonizada 
e obrigatória na frente das embalagens, para que os consumidores pos-
sam fazer escolhas alimentares informadas, saudáveis e sustentáveis. 
O marketing e a publicidade procuram influenciar as escolhas dos consu-
midores. Em 2022, a Comissão tenciona elaborar um relatório de execu-
ção sobre a Diretiva relativa aos Serviços de Comunicação Social Audiovi-
sual, incluindo as comunicações comerciais sobre os alimentos e bebidas 
prejudiciais à saúde. A Comissão apoia também os Estados-Membros e 
as partes interessadas nos seus esforços de reformulação e aplicação de 
políticas eficazes para reduzir o marketing de produtos alimentares não 
saudáveis, nomeadamente através da ação conjunta para a aplicação de 
boas práticas validadas em matéria de nutrição. A Comissão está a proce-
der a uma revisão34 da política de promoção dos produtos agrícolas, com 
vista a promover uma produção e um consumo sustentáveis e em conso-
nância com a transição para uma alimentação mais baseada em vegetais, 
com menor consumo de carnes vermelhas e transformadas e outros ali-
mentos associados aos riscos de cancro e maior consumo de fruta e pro-
dutos hortícolas. 
As medidas fiscais também podem contribuir para a promoção da saúde. 
A proposta da Comissão relativa às taxas de IVA permite que os Estados-
-Membros direcionem as taxas, por exemplo, para apoiar a disponibilidade 
e a acessibilidade de preços dos alimentos nutritivos. Além disso, em 
2022, a Comissão publicará um estudo com um levantamento das medi-
das fiscais e políticas de preços do açúcar, dos refrigerantes e das bebidas 
alcoólicas. Com base nesse estudo, a Comissão ponderará a viabilidade 
de propor novas medidas fiscais sobre o açúcar e os refrigerantes. 

“Em 2016, o cancro 
foi a principal causa 

das mortes atribuídas 
ao álcool (29 %)” 

“Cirrose hepática com 
(20 %) das mortes 

atribuídas ao álcool”
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Ursula  von der Leyen, presidente da Comis-
são Europeia, afirmou:  «Em 2020, enquanto 
todos lutávamos contra a pandemia de CO-
VID-19, muitos de nós travavam uma luta si-
lenciosa. A luta contra o cancro. Em 2020, 1,3 
milhões de europeus perderam a vida por 
causa desta doença. E, lamentavelmente, o 
número de casos está a aumentar. É por esta 
razão que apresentamos hoje o Plano Euro-
peu de Luta contra o Cancro: na Europa uni-
mos as nossas forças em prol dos que lutam 
contra o cancro.»

Margaritis Schinas, vice-presidente da Comis-
são Europeia, declarou:  «Honrando um dos 
compromissos centrais desta Comissão, 
apresentamos hoje um plano antropocêntrico 
de luta contra o cancro que aborda todos os 
aspetos: a prevenção, o diagnóstico, o trata-
mento e a sobrevivência. Este plano é único 
porque tem por base o princípio «a saúde em 
todas as políticas», que integra todas as 
ações num objetivo comum, o da luta contra o 
cancro. O plano diz respeito à saúde, mas vai 
além do âmbito da política de saúde. Trata-se 
de um esforço que toda a sociedade tem de 
envidar. Numa União Europeia da Saúde forte, 
o cancro torna-se uma prioridade política, 
operacional e científica comum.»

Stella Kyriakides, comissária da Saúde e Seguran-
ça dos Alimentos, acrescentou:  «Em primeiro lu-
gar estão as pessoas. Queremos celebrar e refor-
çar a resiliência e tratar o cancro como uma doen-
ça que pode e deve ser ultrapassada. Uma União 
Europeia da Saúde forte é uma União em que os 
cidadãos estão protegidos contra os cancros evi-
táveis, em que todos têm acesso a rastreios e 
diagnósticos precoces e em que todos podem 
contar com cuidados de saúde de elevada quali-
dade, em todas as fases do processo. É isto que 
pretendemos alcançar com o nosso Plano de Luta 
contra o Cancro: ter um impacto concreto no do-
mínio dos cuidados oncológicos ao longo dos pró-
ximos anos. Para mim, não se trata apenas de um 
compromisso político, mas também de um com-
promisso pessoal.»

Iniciativas emblemáticas no domínio da 
prevenção 
• Eliminar os cancros causados pelo vírus do papiloma 
humano através do apoio concedido pela UE aos Esta-
dos-Membros para vacinação, de modo a vacinar, pelo 
menos, 90 % da população-alvo de raparigas na UE e au-
mentar significativamente a vacinação dos rapazes até 
2030 — 2021-2030. 

Outras ações 
• Melhorar a literacia em saúde sobre os riscos de can-
cro através da atualização do Código Europeu de Luta 
contra o Cancro — 2021-2025.

• Criar uma «Geração Livre de Tabaco», incluindo através 
da revisão das diretivas relativas aos produtos do tabaco 
e tributação do tabaco e do quadro jurídico relativo à 
aquisição transfronteiriça de tabaco; atualizar a Reco-
mendação do Conselho sobre os Espaços sem Fumo e 
apoiar a aplicação da Convenção-Quadro para o Contro-
lo do Tabaco — 2021-2025. 

• Rever a legislação da UE em matéria de tributação do 
álcool e aquisição transfronteiriça de produtos alcoóli-
cos e propor uma rotulagem obrigatória dos ingredien-
tes, do conteúdo nutricional e das advertências de saúde 
das bebidas alcoólicas — 2021-2023. 

• Reduzir o consumo nocivo de álcool apoiando o reforço 
das capacidades e as boas práticas; reduzir a exposição 
dos jovens ao marketing e publicidade em linha de pro-
dutos alcoólicos; realizar intervenções breves de base 
científica — 2021-2025. 

• Combater os regimes alimentares prejudiciais à saúde, 
a obesidade e a inatividade física através da redução 
dos contaminantes cancerígenos nos alimentos; comba-
ter a obesidade infantil e rever o programa da UE de dis-
tribuição de fruta, produtos hortícolas e leite nas esco-
las; apoiar os Estados-Membros e as partes interessa-
das nos seus esforços de reformulação e aplicação de 
políticas eficazes para reduzir o marketing de produtos 
alimentares prejudiciais à saúde; propor uma rotulagem 
nutricional obrigatória e normalizada, na frente das em-
balagens; lançar o compromisso político «HealthyLi-
festyle4All» — 2021-2024. 

• Aproximar as normas de qualidade do ar da UE das 
orientações da OMS e promover uma mobilidade susten-
tável e inteligente — 2022-2023. 
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PORTUGAL 

RARHA - SEAS – REDUCING ALCOHOL RELATED HARM - STANDARDISED EUROPEAN ALCOHOL SURVEY (18-64 ANOS) – 2015 

CONSUMO DIÁRIO/QUASE DIÁRIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS  (12M) 

22,8% 11,3% 12M 

Fonte: Reducing Alcohol Related Harm - Standardised European Alcohol Survey, 2016; V Inquérito Anual Comportamentos Aditivos aos 18 Anos: Comportamentos 
Aditivos aos 18 anos: Inquérito aos Jovens Participantes no Dia da Defesa Nacional 2019 – Carapinha et al., 2020; 

MÉDIA EUROPA (19 países) 

PREVALÊNCIAS DE CONSUMO BINGE* E EMBRIAGUEZ* (12M) 

* Binge - Consumo pelo menos 60g (se for do sexo masculino) ou 40 g (se for do sexo feminino) de álcool puro numa mesma ocasião; Embriaguez – Ficar a cambalear ou ter dificuldade em falar. 

TIPOLOGIAS DAS EXPRERIÊNCIAS DE CONSUMO 

BINGE  EMBRIAGUEZ 

Mín. Máx. 

Itália – 8,8% França – 66,5% 

BINGE – 11,3% EMBRIAGUEZ – 9,7% 

Mín. Máx. 

Itália – 7,9% Lituânia – 61,1% 18.º no ranking (19 países) 

PROBLEMAS, USO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA  (12M) 

RAPS Rapid Alcohol Problems Screen 

Composite International Diagnostic Interview 

7,1% 2,9% 

1 ou + 

19,1% 8,4% 

2 ou + 1 ou + 2 ou + 

CIDI 3,5% 

Problemas 

Uso abusivo ou dependência 

11,1% 

COMPORTAMENTOS ADITIVOS AOS 18 ANOS: INQUÉRITO AOS JOVENS PARTICIPANTES NO DIA DA DEFESA NACIONAL – 2019 

PREVALÊNCIAS DE CONSUMO DE QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA (LV, P12M E P30D) E FREQUÊNCIA DE CONSUMO (12M E 30D) 

28,4% 

FREQUÊNCIA: 20 OU + OCASIÕES 

8,8% 
PLV P12M P30D 

P12M P30D 

PREVALÊNCIAS E FREQUÊNCIAS DE CONSUMO BINGE* E EMBRIAGUEZ* (12M) 

PREV. BINGE – 52,3% PREV. EMBRIAGUEZ – 34,6% 20 OU + OCASIÕES 

1 A 2 OCASIÕES 

10,2% 

16,8% 

3,5% 

18,1% 

FREQUÊNCIA 

* Binge – Consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas (se for do sexo feminino) ou 6 ou mais bebidas alcoólicas (se for do sexo masculino) de uma qualquer bebida alcoólica na mesma 
ocasião. Embriaguez – Ficar a cambalear ou ter dificuldade em falar e/ou não recordar o que aconteceu depois. 


