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ATA SUMÁRIA 

Grupo de Trabalho «Saúde», presidido por Maroš Šefčovič, Vice-Presidente, Comissão Europeia 

Sexta-feira, 22 de outubro de 2021, das 14.00 às 16.00 

1. Considerações iniciais do presidente 

 

Esta primeira reunião do grupo de trabalho realiza-se em formato híbrido. O presidente, Maroš Šefčovič, 

dá as boas-vindas aos membros e tece observações introdutórias, sublinhando o papel do grupo de 

trabalho na preparação dos trabalhos do Plenário da Conferência. Partilha com os membros as reflexões 

expressas até à data na plataforma digital multilingue sobre o tema da saúde e os assuntos prioritários 

identificados na primeira reunião do Painel de Cidadãos Europeus 3 no domínio da saúde, assim como as 

recentes iniciativas da UE na área da saúde. Frisa que a reunião tem dois objetivos, nomeadamente trocar 

pontos de vista sobre os debates a decorrer na plataforma e nos painéis de cidadãos europeus sobre o 

tema da saúde (ver áreas de trabalho) e conhecer-se mutuamente. Em seguida, os membros do grupo de 

trabalho são convidados a usar da palavra. 

 

2. Debate  

 
Os oradores sublinham a importância de desenvolver uma boa cooperação no grupo e de receber 
contributos, especialmente dos cidadãos. Realça-se igualmente a importância de coordenar as atividades 
de grupos de trabalho do Plenário que tratam de temas relacionados, por exemplo, o clima e a saúde. Os 
debates centram-se nos seguintes temas:  

 

 Apela-se a uma maior cooperação e coordenação a nível da UE, à interoperabilidade transfronteiras 
dos sistemas de saúde e a uma melhor preparação da UE para os futuros desafios em matéria de 
saúde. Alguns membros estimam que a atual cooperação da UE em matéria de vacinas contra a 
COVID-19 e de certificados da COVID-19 é inédita, mas que a coordenação das políticas nacionais 
deverá ser debatida e reforçada. 
 

 Salienta-se que importa ter em conta a dimensão global da saúde.  
 

 Refere-se também a necessidade de aumentar o investimento no setor da saúde. Alguns oradores 
sublinham que o investimento é crucial antes da ocorrência de crises sanitárias e que o investimento 
não foi suficientemente eficaz durante a pandemia de COVID-19. Outros referem as interligações 
entre a economia e a saúde. 
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=pt
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 Alguns participantes afirmam que o Plano Europeu de Luta contra o Cancro pode ser utilizado como 
modelo para o combate a outras doenças e destacam a importância da igualdade de tratamento e da 
partilha de conhecimentos. Salienta-se também o papel do BECA (Comissão Especial do PE sobre a 
Luta contra o Cancro).  
 

 Outros membros mencionam a importância do investimento em I&D e apelam a um maior 
intercâmbio de dados no setor da saúde. Sugere-se que a UE se torne líder digital no domínio dos 
cuidados de saúde. Acrescenta-se que os serviços de telemedicina devem continuar a ser 
desenvolvidos.  
 

 São igualmente destacados os desafios do envelhecimento saudável e a necessidade crescente de 
cuidados de saúde para os idosos. 
 

 Alguns referem a necessidade de um plano de ação para as doenças crónicas e as doenças raras, bem 
como para as doenças cardiovasculares e neurológicas.  
 

 Outros membros salientam que a saúde está no cerne das preocupações dos cidadãos e que importa 
aproximar a UE dos cidadãos. Alguns oradores apelam a serviços de saúde mais resilientes, a sistemas 
de saúde modernos e a instrumentos e mecanismos comuns a nível da UE. Realça-se igualmente a 
necessidade de melhorar o acesso de todos aos medicamentos e aos serviços de saúde, de introduzir 
normas mínimas de qualidade dos serviços de saúde em toda a UE e de melhorar a resposta a futuras 
crises. Chama-se a atenção para as diferenças entre os Estados-Membros no que diz respeito ao 
acesso aos cuidados de saúde. 
 

 Alguns referem a dependência da UE em relação a países terceiros no domínio da saúde, por exemplo 
no que diz respeito a matérias-primas, dispositivos médicos e medicamentos, em especial durante a 
pandemia de COVID-19, salientando que importa assegurar a autonomia estratégica/«soberania da 
UE em matéria de saúde», a fim de evitar situações de escassez e garantir cadeias de abastecimento. 
 

 Outras questões mencionadas pelos participantes incluem a sustentabilidade dos sistemas nacionais 
de saúde, a fragmentação dos sistemas de saúde no mercado único, o acesso a medicamentos de 
qualidade e a estratégia farmacêutica.  
 

 Propõe-se a ideia de criar um fundo da UE para criar hospitais e apoiar a investigação. Outra ideia 
consiste na criação de um passaporte de saúde da UE para permitir que os cidadãos da UE recebam 
cuidados de saúde adequados em todos os Estados-Membros da UE.  
 

 Alguns oradores afirmam que se deve avaliar em que medida a UE proporciona valor acrescentado e 
em que domínios as competências devem ser transferidas para o nível da UE. Considera-se que o 
papel da UE deve ser clarificado. Outros entendem que as competências dos Estados-Membros 
devem ser preservadas.  
 

 No domínio da prevenção da saúde, alguns salientam que a literacia e a educação no domínio da 
saúde devem começar desde a primeira infância. A sensibilização para a importância de estilos de vida 
saudáveis pode prevenir muitas doenças e reduzir os custos. Alguns acrescentam que a educação 
sexual, a contraceção e o controlo da natalidade também exigem mais atenção. 
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 Alguns oradores consideram que a saúde mental é uma questão prioritária a abordar, referindo em 
especial o impacto negativo da pandemia de COVID-19 na saúde mental.   

 

3. Considerações finais do presidente 

 

Em conclusão, o presidente agradece a todos os membros pelos seus contributos e resume as 

intervenções e sugestões apresentadas. Sublinha que estas refletem os atuais desafios no domínio da 

saúde e a interdependência entre a saúde e um ambiente natural saudável, uma alimentação segura e 

saudável, a economia e as alterações climáticas. Conclui recordando que o papel do grupo de trabalho 

será contribuir para preparar os debates e as propostas do Plenário da Conferência, debatendo as 

recomendações dos painéis nacionais e europeus de cidadãos, bem como os contributos na plataforma 

digital multilingue relacionados com a saúde.  

________________________________ 

 

ANEXO: Lista dos membros do Grupo de Trabalho «Saúde»  

Grupo de Trabalho «Saúde» do Plenário da COFE (48)   

     

Presidente:  
Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Comissão Europeia)   

     

Título 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 Europeu 

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 Europeu 

Sra. Ines GASMI  Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Camille GIRARD  Painéis de cidadãos europeus 

Sra.  Anna  GOŁAWSKA 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 
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Sra.  Iulia MATEI Conselho 

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 

Sr. Maroš ŠEFČOVIČ Comissão Europeia 

Sra.  Elisaveta SIMEONOVA Conselho 

Sra. Niamh  SMYTH Parlamentos nacionais 

Sra. Paola  TAVERNA Parlamentos nacionais 

Sr.  Jesús TERUEL  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Zoltán  TESSELY Parlamentos nacionais 

Deputada Patrizia TOIA Parlamento Europeu 

Deputada Kathleen VAN BREMPT Parlamento Europeu 

Sr. Ioannis  VARDAKASTANIS Sociedade civil 

Sra.  Anna  VIKSTRÖM Parlamentos nacionais 

Sr. Claude  WISELER Parlamentos nacionais 

Sr.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Conselho 

 

 


