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O impacto mundial do câncer pode 
ser reduzido por meio de parcerias 
sinergéticas entre os governos, a 
sociedade civil e o setor privado, os 
quais contribuem com habilidades, 
competências e esferas de influência 
complementares para acelerar o 
progresso relacionado a objetivos e 
aspirações compartilhados.

Ao unir forças, as organizações da 
sociedade civil, os grupos de defesa dos 
pacientes de câncer e as outras partes 
interessadas podem fortalecer seus 
esforços de defesa de questões comuns 
ao criar uma voz unida para alcançar uma 
mudança positiva. A colaboração ativa 
com os parceiros de defesa da causa 
também pode reduzir significativamente 
a duplicação de esforços e assegurar 
o melhor uso dos recursos escassos, 
assim como aumentar o contato com 
tomadores de decisões e influenciar 
políticas públicas.

O incentivo à participação ativa em 
parcerias também pode ajudar a 
construir capacitação por meio de troca 
de conhecimento e competências. 
Por exemplo, a Parceria Internacional 
de Controle do Câncer, International 
Cancer Control Partnership (ICCP) 
lançou seu portal sobre planejamento 
de controle do câncer e capacitação 
em 2013 (www.iccp-portal.org). O 
Portal da ICCP oferece suporte ao 
compartilhamento de recursos de 
melhores práticas relevantes para o 
desenvolvimento, a implementação e a 
avaliação de planos nacionais de controle 
do câncer por meio de uma única 
plataforma online. Com a conveniência 
de reunir tudo em um só lugar, o portal 
oferece uma fonte ampla e confiável de 
materiais para formuladores de políticas 
e responsáveis pelo planejamento de 
políticas de câncer – o público mais 
importante para realizar mudanças 
sustentáveis em nível nacional.
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TRABALHAR EM PARCERIA 
PARA ATINGIR SOLUÇÕES 
COMPROVADAS PARA O CÂNCER 
PODE ALCANÇAR UM IMPACTO 
MUNDIAL AO REFORÇAR A DEFESA 
E CONSTRUIR CAPACITAÇÃO PARA 
ALCANÇAR OBJETIVOS COMUNS.


