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RELATÓRIO SUMÁRIO 

Grupo de Trabalho sobre a Saúde, presidido por Maroš Šefčovič, Vice-Presidente, Comissão Europeia 

Sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, das 14:00 às 16:00 

 

1. Considerações iniciais do presidente 
 

A terceira reunião do Grupo de Trabalho realizou-se em formato híbrido e foi transmitida na 
Plataforma Digital Multilingue da Conferência. O presidente, Maroš Šefčovič, iniciou a reunião 
afirmando que o Grupo de Trabalho iria debater as 17 recomendações em matéria de saúde adotadas 
pelo Painel de Cidadãos Europeus 3 e as recomendações pertinentes formuladas pelos painéis nacionais 
de cidadãos que concluíram os seus trabalhos. Convidou igualmente os membros que contribuíram para 
a Plataforma Digital Multilingue a apresentarem as suas ideias. O presidente informou os membros do 
Grupo de Trabalho de que, no dia seguinte, juntamente com o porta-voz do Grupo de Trabalho, 
transmitiria as conclusões do debate ao Plenário da Conferência. 

 
2. Debate  

 
• Quatro representantes do Painel de Cidadãos Europeus 3 apresentaram 17 recomendações em 

matéria de saúde, distribuídas pelos seguintes subgrupos: «Alimentação saudável», «Reforço do 
sistema de saúde», «Uma compreensão mais ampla da saúde» e «Igualdade de acesso à saúde para 
todos».  Salientaram, nomeadamente: 
 
- A necessidade de reforçar os sistemas de saúde e as competências da União Europeia neste 

domínio; 
- A importância de garantir a igualdade de acesso aos cuidados de saúde;  
- A necessidade de investir mais na investigação no domínio da saúde, de criar bases de dados 

comuns em matéria de saúde e de incidir mais na prevenção, em particular no que se refere à 
saúde mental;  

- A exigência de definir normas para uma alimentação saudável, por exemplo, promovendo a 
alimentação biológica, melhorando a rastreabilidade e a transparência e controlando a utilização 
de antibióticos nos alimentos para animais.  
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• Os representantes dos cidadãos de França e dos Países Baixos apresentaram as recomendações dos 
respetivos painéis nacionais de cidadãos no domínio da saúde: 
 
- O representante do painel nacional de França defendeu a harmonização dos cuidados de saúde, 

a fim de os tornar acessíveis a todos os europeus no âmbito de uma política comum de saúde, de 
elaborar uma classificação e uma rotulagem nutricionais adequadas e de reforçar a soberania da 
União através da reindustrialização do seu setor da saúde. 

- A representante do painel nacional dos Países Baixos solicitou um maior controlo das medidas de 
luta contra as pandemias e uma melhor coordenação a nível da UE, considerando que os cuidados 
de saúde devem continuar a ser fundamentalmente uma questão nacional. Sublinhou, 
igualmente, a necessidade de fornecer medicamentos fiáveis e a preços acessíveis a todos. 

 
 

• Os debates centraram-se nos seguintes temas: 
  
- Alguns membros sublinharam a necessidade de reforçar os mecanismos de coordenação a nível 

da UE, bem como a resiliência dos sistemas de saúde, e de tirar partido da experiência adquirida 
durante a pandemia de COVID-19. 

- Outros salientaram a necessidade de garantir a igualdade de acesso aos cuidados de saúde e de 
estabelecer normas mínimas em matéria de saúde a nível da UE. 

- Outros intervenientes referiram os esforços que será necessário envidar para evitar 
estrangulamentos nas cadeias de abastecimento da indústria farmacêutica e reduzir a nossa 
dependência de países terceiros no que diz respeito à produção de medicamentos e dos seus 
princípios ativos. 

- Alguns oradores salientaram a necessidade de investir em infraestruturas de saúde e de promover 
a saúde digital. 

- Diversos intervenientes mencionaram a importância da prevenção, salientaram as ligações entre 
a alimentação e a saúde e manifestaram diferentes opiniões sobre a questão dos perfis 
nutricionais. As ações relativas aos fatores de risco, como o consumo de tabaco e de álcool, foram 
consideradas fundamentais na luta contra o cancro.  

- A saúde mental foi mencionada como uma questão de grande preocupação para os cidadãos. 
Alguns afirmaram que as iniciativas para lutar contra as doenças raras e as doenças 
cardiovasculares também eram muito importantes. 

- No que se refere à recomendação sobre o alargamento das competências da EMA, um membro 
salientou a necessidade de uma agência pública – ou do reforço da agência existente – centrada 
na investigação médica e farmacêutica.  

- Foram expressas opiniões divergentes sobre a recomendação de incluir a saúde como uma 
competência partilhada. Alguns intervenientes evocaram o artigo 168.º do TFUE, salientando que 
não havia motivos para ir além do atual quadro jurídico, enquanto outros afirmaram que a ideia 
não podia ser rejeitada.  
 

• Alguns membros levantaram a questão dos métodos de trabalho e das próximas etapas, apelando a 
uma maior estruturação dos debates do Grupo de Trabalho, e outros sugeriram que se trabalhasse 
sobre documentos escritos. Alguns intervenientes afirmaram que as recomendações deveriam ser 
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transformadas em propostas concretas. Outros sugeriram agrupar as recomendações em diferentes 
categorias, nomeadamente, as recomendações em relação às quais a União Europeia já realizou 
ações, as recomendações que poderiam ser tratadas no âmbito da legislação da UE em vigor e, por 
último, as recomendações que exigem ações a longo prazo e implicam novas medidas. 
 

• Stella Kyriakides, Comissária Europeia, interveio à distância. Apresentou as iniciativas atuais e futuras 
da União no domínio da saúde, em particular a proposta de criação de um espaço europeu de dados 
de saúde, prevista para abril de 2022, e a proposta de uma nova estratégia farmacêutica, prevista 
para o final de 2022. A Comissária afirmou que a Comissão está empenhada em cumprir os seus 
objetivos em matéria de políticas de saúde. No que se refere à repartição de competências, declarou 
que a Comissão aguardaria as conclusões da Conferência antes de adotar qualquer posição oficial. 
Porém, a Comissária sublinhou que atualmente já é possível reforçar a política de saúde da União sem 
necessidade de alterar os Tratados.  
 
• Alguns representantes dos painéis de cidadãos europeus salientaram que, embora tivessem 

conhecimento, graças à intervenção de peritos e de verificadores de factos, da existência de 
legislação da UE sobre uma questão específica, decidiram, porém, adotar uma recomendação, 
considerando que o âmbito de aplicação da lei não era suficientemente amplo ou que esta não 
estava a ser devidamente aplicada. Alguns representantes dos cidadãos solicitaram a outros 
deputados que manifestassem a sua opinião relativamente a todas as recomendações.   

 
3. Considerações finais do presidente 

 
O presidente concluiu a reunião, agradecendo aos cidadãos as suas recomendações e afirmando que estas 
foram seriamente tidas em conta. O presidente também agradeceu os contributos de todos os membros 
e resumiu as intervenções e sugestões apresentadas. Mencionou, em particular, o papel da futura 
Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias (HERA). Tendo em vista a 
próxima reunião, o presidente sugeriu que se apresentassem informações contextuais que indicassem, 
para cada recomendação, as medidas que já tinham sido adotadas, as que se previa adotar e os novos 
domínios em que seria possível realizar ações adicionais a curto e a longo prazo. Acrescentou que 
apresentaria aos membros um método de trabalho para as próximas reuniões. 

________________________________ 
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ANEXO: Lista dos membros do Grupo de Trabalho sobre a Saúde  

 

Forma de 
tratamento Nome próprio Apelido Componente 

        
Deputado Pascal ARIMONT Parlamento Europeu 

Sra. Alina BÂRGĂOANU Painéis/eventos nacionais de cidadãos 
Sra.  Katerina BAT'HOVÁ Conselho 
Sra. Linette Eleni BLANKENSTEINER  Painéis de cidadãos europeus 
Sra. Claudette  BUTTIGIEG Parlamentos nacionais 
Sra. Anda  ČAKŠA Parlamentos nacionais 

Deputada Susanna CECCARDI Parlamento Europeu 
Sr.  Roberto CIAMBETTI Comité das Regiões 
Sr. Alain  COHEUR  Comité Económico e Social Europeu 

Deputada Nathalie COLIN-OESTERLÉ Parlamento Europeu 
Deputada Margarita DE LA PISA CARRIÓN Parlamento Europeu 

Sra. Isabel  DÍAZ AYUSO  Comité das Regiões 
Sra. Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Conselho 
Sra. Ines GASMI  Painéis de cidadãos europeus 
Sra. Camille GIRARD  Painéis de cidadãos europeus 
Sra. Daniela  GÎTMAN Conselho 
Sr. Ilenia Carmela GRECO  Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Sebastián GUILLEN  Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Kinga JOÓ Painéis/eventos nacionais de cidadãos 
Sra. Philippa  KARSERA Conselho 
Sra. Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Painéis de cidadãos europeus 

Deputada Radka MAXOVÁ Parlamento Europeu 
Sra. Rūta  MILIŪTĖ Parlamentos nacionais 

Deputado Alin Cristian MITUȚA Parlamento Europeu 
Deputada Dolors MONTSERRAT Parlamento Europeu 

Sr. Nicolas MORAVEK  Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Renaud   MUSELIER Representante local/regional 

Sra. Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlamentos nacionais 
Deputado Dimitrios PAPADIMOULIS Parlamento Europeu 

Sra. Troels de Leon PETERSEN  Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Mark PLEŠKO Painéis/eventos nacionais de cidadãos 
Sr. Jean-François  RAPIN Parlamentos nacionais 
Sr. Ivo RASO  Painéis de cidadãos europeus 

Deputada Michèle RIVASI Parlamento Europeu 
Sra.  Valeria RONZITTI Parceiros sociais 
Sra. Christa  SCHWENG  Comité Económico e Social Europeu 
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Sr. Maroš ŠEFČOVIČ Comissão Europeia 
Sra.  Elisaveta SIMEONOVA Conselho 

Deputado Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlamento Europeu 
Sra. Niamh  SMYTH Parlamentos nacionais 
Sra. Paola  TAVERNA Parlamentos nacionais 
Sr.  Jesús TERUEL TERUEL  Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Zoltán  TESSELY Parlamentos nacionais 

Deputada Patrizia TOIA Parlamento Europeu 
Deputada Kathleen VAN BREMPT Parlamento Europeu 

Sra.  Anna  VIKSTRÖM Parlamentos nacionais 
Sr. Claude  WISELER Parlamentos nacionais 
Sr.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Conselho 

 


