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RELATÓRIO SUMÁRIO 

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

Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, das 16.00 às 18.00 

 

1. Considerações iniciais do Presidente 

 

A segunda reunião do grupo de trabalho realizou-se em formato à distância. O presidente, Maroš Šefčovič, 
deu as boas-vindas aos membros e teceu observações introdutórias, explicando que, apesar da anulação 
do plenário de dezembro, as nove reuniões dos grupos de trabalho estavam a decorrer. Anunciou que o 
porta-voz do grupo de trabalho tinha sido selecionado entre os representantes dos painéis de cidadãos 
europeus. O presidente informou os membros sobre o ponto da situação da Conferência, mencionando, 
em particular, a terceira sessão do painel 2 sobre «Democracia europeia / valores e direitos, Estado de 
direito, segurança» recentemente realizada em Florença e na qual os cidadãos adotaram 
39 recomendações. Todas as recomendações podiam ser consultadas na plataforma. O presidente 
convidou os cidadãos a informar o grupo de trabalho sobre as questões ligadas à saúde debatidas durante 
a 2.ª sessão do Painel de cidadãos europeus 3 «Alterações climáticas, ambiente / saúde» e recordou que, 
durante a 3.ª sessão do painel, um número mais limitado de recomendações seria elaborado com base 
nas orientações resultantes da segunda sessão. Recordou que a terceira sessão teria lugar em Natolin, de 
7 a 9 de janeiro.  
 
O presidente convidou, em seguida, os membros do grupo de trabalho a usar da palavra, começando 
pelos representantes dos painéis de cidadãos. 

 

2. Debate  

 
O porta-voz fez uma introdução sobre o ponto da situação das deliberações do painel 3 e apresentou os 
resultados da segunda sessão do painel 3, que teve lugar em linha, de 19 a 21 de novembro. Sublinhou 
ainda o caráter sem precedentes deste projeto e exprimiu a sua satisfação por dele fazer parte. O painel 3 
formulou 242 orientações durante a sua segunda sessão. O porta-voz mencionou, em particular, 
orientações sobre a igualdade de acesso, o investimento na saúde, a utilização de antibióticos na saúde 
humana e animal, a utilização de pesticidas na agricultura e a promoção de hábitos saudáveis. Explicou 
que o painel 3 se encontrava a meio do processo e que, na terceira e última sessão do painel, seriam 
formuladas recomendações com base nas referidas orientações. 
 
Os debates centraram-se nos seguintes temas:  
 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/afosqy48ot11yrvtlk7f59dyyf72?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Panel%202%20session%203%20Report_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Panel%25202%2520session%25203%2520Report_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211227%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211227T110532Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f3d838878ca6e4cc5cd090b67f0edc32aa5f020b77b4be03edd7a5cfea3e4051
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• Alguns membros afirmaram que a UE assentava nos valores sociais e na cobertura universal e que os 
cidadãos da UE deviam beneficiar de igualdade de acesso a serviços de saúde de elevada qualidade, 
com recurso às tecnologias mais recentes. 
 

• Alguns oradores sublinharam a importância de reforçar a cooperação entre os Estados-Membros. Um 

membro realçou a necessidade de respeitar a diversidade dos Estados-Membros e de tirar pleno 

partido das disposições atuais do Tratado antes de propor quaisquer alterações. Outro orador 

acrescentou que se devia falar sobre a coordenação dos sistemas de saúde e não sobre a integração 

dos sistemas de saúde da UE, a fim de ter em conta o princípio da subsidiariedade. Outros apelaram 

ao reforço das competências e do investimento da UE na saúde.  

• Alguns oradores consideraram que os Estados-Membros deviam reforçar a sua cooperação, 
apoiando-se nas redes europeias de referência (RER), a fim de intercambiar conhecimentos e 
competências. Os Estados-Membros deviam também investir em infraestruturas comuns para 
cuidados de saúde altamente especializados e desenvolver uma abordagem conjunta em relação aos 
instrumentos de investigação.  
 

• Outros membros salientaram que a pandemia de COVID-19 tinha demonstrado a necessidade de 
melhorar a cooperação, de aumentar a resiliência dos sistemas de saúde, de aumentar a capacidade 
de produção na UE e de reduzir as nossas dependências em relação às cadeias de abastecimento. Foi 
igualmente mencionada a importância da constituição de reservas estratégicas e da coordenação 
transfronteiras, nomeadamente entre hospitais. Sublinhou-se ainda que as autoridades locais e 
regionais deviam ser envolvidas na gestão de crises sanitárias como a pandemia de COVID-19.  
 

• Um membro destacou que as pessoas com deficiência enfrentavam obstáculos adicionais no exercício 
do seu direito à saúde, nomeadamente obstáculos no acesso a cuidados de saúde, medicamentos e 
dispositivos médicos, mas também discriminação estrutural. As deficiências não deviam ser encaradas 
apenas do ponto de vista médico, mas também numa perspetiva de direitos humanos, tal como 
previsto na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (artigo 25.º 
sobre a saúde), ratificada pela UE.  O membro acrescentou que muito poucos Estados-Membros 
dispunham de legislação contra a discriminação das pessoas com deficiência no domínio da saúde e 
que a Diretiva relativa à luta contra a discriminação se encontrava bloqueada no Conselho. Outro 
membro sublinhou o papel que as empresas de economia social podem desempenhar no que toca à 
integração de pessoas desfavorecidas. 
 

• Foi levantada a questão da interdependência entre a saúde e a produção de alimentos saudáveis, 
assim como entre a saúde e o ambiente, nomeadamente a forte ligação entre a produção alimentar 
e a disponibilidade de produtos alimentares de base, que é complexa e merece um debate mais 
aprofundado. 

 

• Outros indicaram que a digitalização, a inteligência artificial e a robótica se revestiam também de 
grande importância para os sistemas de saúde. A UE poderia lançar a base da infraestrutura digital 
necessária para investimentos críticos na investigação e para a cooperação transfronteiriça no 
domínio da transformação digital e das soluções inovadoras. No âmbito do programa 
Horizonte Europa, os esforços deviam centrar-se na telemedicina e na investigação inovadora, na 
aplicação de novas tecnologias, como a realidade aumentada, a robótica, a imagiologia médica e 
outras soluções digitais. 
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• Alguns oradores afirmaram que várias vertentes do painel 3 mereciam especial atenção, 
nomeadamente a promoção de estilos de vida saudáveis, a prevenção de doenças e a igualdade de 
acesso à saúde para todos. Estas vertentes tinham também um impacto económico e social 
importante na UE no que diz respeito à demografia. A coordenação da inovação na investigação em 
matéria de saúde devia ser uma prioridade tendo em conta o envelhecimento demográfico na UE. 
Alguns membros indicaram que as políticas demográficas deviam tornar-se uma prioridade horizontal 
para todas as políticas europeias. 

 

• Outros solicitaram uma plataforma melhorada para a partilha de informações sobre saúde e para 
campanhas de informação conjuntas que incentivem a vacinação e combatam a desinformação. 
 

• Um membro referiu a Comissão Especial do PE sobre a Luta contra o Cancro. As recomendações desta 
comissão apelavam a uma ação mais forte da UE contra o cancro e seriam votadas na sessão plenária 
do PE em janeiro.  
 

• No contexto da escassez de medicamentos, um orador sugeriu que a UE criasse um instituto europeu 
para produzir medicamentos não protegidos por patentes e abastecer os hospitais na Europa, a fim 
de garantir o acesso de todos aos medicamentos. O mesmo orador afirmou que a UE devia intervir no 
preço dos medicamentos, tendo em conta os investimentos públicos na investigação.  

• Alguns membros solicitaram uma maior estruturação dos debates do grupo de trabalho e 
interrogaram-se sobre a forma como deviam debater as propostas da sociedade civil. O presidente 
aconselhou a divulgação dos contributos escritos através da plataforma digital multilingue e a sua 
apresentação oral nas reuniões dos grupos de trabalho.  
 

 

3. Considerações finais do presidente 

 

Em conclusão, o presidente agradeceu a todos os membros pelos seus contributos e resumiu as 

intervenções e sugestões apresentadas. Explicou o processo que conduziria à adoção de 

recomendações na terceira sessão do painel 3, em Natolin, em 7 e 9 de janeiro. Acrescentou que as 

recomendações do painel seriam debatidas na reunião seguinte do grupo de trabalho, no plenário da 

Conferência de 21 de janeiro. 

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

Grupo de Trabalho sobre a Saúde do Plenário da COFE 
(48) 

 

    

Presidente:  
Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(Comissão Europeia)  

    

    

Forma de 
tratamento 

Nome 
próprio 

Apelido Componente 

        

Deputado Pascal ARIMONT Parlamento Europeu 

Sr. Andrei BACIU Conselho 

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. Katarzyna DRĄŻEK- LASKOWSKA Conselho 

Sra. Ines GASMI  Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Camille GIRARD  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. 
Ilenia 
Carmela 

GRECO  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Sebastián GUILLEN  Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Kinga JOÓ Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

Sra. Olga KALAKOUTA 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 
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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 

Deputado Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlamento Europeu 

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 

 

 


