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ATA SUMÁRIA 

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

Quinta-feira, 7 de abril de 2022, das 18:00 às 20.00 

 

1. Observações introdutórias do presidente 

 

A sexta reunião do Grupo de Trabalho realizou-se em formato híbrido e foi transmitida via Internet 
na Plataforma Digital Multilingue da Conferência. O presidente indicou que os projetos de propostas 
revistos tentavam ter em conta os pontos de vista expressos na última reunião do grupo de trabalho. A 
reunião teve por objetivo debater as restantes questões em aberto.   

 
2. Debate 

 

PROPOSTA 1 — Alimentação e estilos de vida saudáveis 

− Medida 2: 

➢ A fim de dar resposta às preocupações manifestadas por alguns sobre o «nutriscore», 

acordou-se em indicar que um sistema de pontuação à escala europeia para os alimentos 

processados deveria basear-se em conhecimentos especializados independentes e científicos.  

➢ Alguns consideraram que a tributação de alimentos processados não saudáveis não era a 

forma correta de resolver o problema, enquanto outros insistiram em mantê-lo, uma vez que 

se tratava de um pedido do Painel de Cidadãos Europeus. 

PROPOSTA 2 — Reforçar o sistema de saúde 

− Medida 3 

➢ Alguns membros solicitaram que se mencionasse a necessidade de alterar os artigos 4.º e 

168.º do TFUE, a fim de alcançar a autonomia estratégica no setor da saúde. 

 

− Medida 5:  

➢ Alguns membros consideraram que a recomendação 51 do Painel de Cidadãos Europeus não 

estava plenamente refletida e que o setor privado não deveria beneficiar de financiamento 

público. Outros alertaram contra a oposição entre os setores público e privado da saúde, 

afirmando que ambos eram necessários e complementares para garantir o acesso a cuidados 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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de saúde de qualidade e a preços acessíveis a todos os utentes em todos os territórios. 

Verificou-se que a redação respondia às preocupações expressas por ambas as partes.   

PROPOSTA 3 — Uma compreensão mais ampla da saúde 

− Medida 1:  

➢ Alguns membros sublinharam a importância de abordar a saúde mental e as dependências, 

enquanto outros afirmaram que ambas as questões são diferentes e devem ser tratadas 

separadamente.  

 

− Medida 2:  

➢ Um membro mencionou a importância da educação sexual para os jovens e propôs a 

disponibilização de preservativos gratuitos em todos os espaços públicos.   

 

PROPOSTA 4 — Igualdade de acesso à saúde para todos  

− Um membro solicitou que se mencionasse no objetivo da proposta que todos os europeus devem ter 

um acesso equitativo e universal aos cuidados de saúde. 

 

− Medida 1:  

➢  Alguns membros sugeriram o aditamento de uma referência à importância da proximidade 

dos cuidados.  

 

− Medidas 2 e 3:  

➢ Alguns membros consideraram que as competências da UE não devem sobrepor-se às 

competências nacionais e insistiram no respeito do princípio da subsidiariedade. Vários 

outros apelaram a uma formulação mais rigorosa para incluir a saúde como uma competência 

partilhada e para alterar o artigo 4.º do TFUE, a fim de refletir a recomendação 49 do Painel 

de Cidadãos Europeus e dar resposta aos desafios no domínio da saúde. Outros afirmaram 

que as recomendações que não exigem alterações ao Tratado deveriam ser aplicadas 

rapidamente.  O presidente afirmou que a alteração do Tratado é um objetivo ambicioso que 

não nos deve afastar do que pode ser feito imediatamente e que iria refletir sobre a forma de 

ter em conta o debate sobre a questão.  

 

− Medida 4:  

➢ Em matéria de cooperação transfronteiriça: um membro solicitou a inclusão de queimaduras 

graves na lista de tratamentos altamente especializados e considerou que deveria ser criada 

uma rede europeia de transplantes e doações de órgãos. 

➢ Um membro afirmou que a diretiva relativa aos cuidados de saúde transfronteiriços não 

estava a funcionar na prática e deveria ser alterada.  

Acordou-se em fazer uma referência geral à guerra na Ucrânia, o que demonstra a necessidade de dispor 

de sistemas de saúde ainda mais resilientes e de continuar a desenvolver a União Europeia da Saúde.  

A comissária Stella Kyriakides interveio à distância e indicou que os temas debatidos estavam em plena 
consonância com as atuais iniciativas da Comissão, em especial a estratégia farmacêutica e a estratégia 
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«do prado ao prato». Afirmou que já existe legislação sobre a utilização de antibióticos, substâncias 
hormonais e desreguladores endócrinos, mas sublinhou que o envolvimento da indústria é fundamental. 
A este respeito, referiu o Código de Conduta da UE sobre Empresas e Práticas Comerciais Responsáveis 
no Setor Alimentar, que envolve as partes interessadas do setor. Sugeriu o aditamento de «escolhas 
seguras» na proposta 1, medida 2. Afirmou ainda que a Comissão adotaria uma proposta relativa a uma 
rotulagem harmonizada obrigatória na frente da embalagem no final de 2022, mas que não havia uma 
decisão final sobre o sistema a propor. No que diz respeito às competências, afirmou poder concordar 
com o que foi debatido, sublinhando, ao mesmo tempo, a necessidade de se continuar a ser pragmáticos 
e estar centrados nos resultados, dando o exemplo da estratégia da UE em matéria de vacinas. Considerou 
que muito pode ser feito dentro dos limites dos atuais Tratados. A Comissão avaliará cuidadosamente 
todas as propostas e transformá-las-á em ações políticas. 
 
3. Observações finais do presidente 
 
O presidente agradeceu a todos os membros pela sua participação e cooperação construtiva. Juntamente 
com o porta-voz do Grupo de Trabalho, apresentará um relatório ao plenário da Conferência em 8 de 
abril. Concluiu que, com base nos debates do Grupo de Trabalho e do Plenário, tencionava adaptar, 
juntamente com o porta-voz do grupo de trabalho e o secretariado comum, os projetos de propostas 
revistos e transmiti-los aos membros do Grupo de Trabalho. 
 

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

 

 

  

    

Presidente:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Comissão Europeia)  

    

Título Nome próprio Apelido Componente 

        

Sr. Pascal ARIMONT Parlamento Europeu 

Sra. Alina BÂRGĂOANU 
Eventos/painéis nacionais de 

cidadãos 

Sra.  Katerina BAT'HOVÁ Conselho 

Sra. Linette Eleni BLANKENSTEINER  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Leandro BORG Conselho 

Sra. Claudette  BUTTIGIEG Parlamentos nacionais 

Sra. Anda  ČAKŠA Parlamentos nacionais 

Sra. Susanna CECCARDI Parlamento Europeu 

Sr.  Roberto CIAMBETTI Comité das Regiões 

Sr. Alain  COHEUR  
Comité Económico e Social 

Europeu 

Sra. Nathalie COLIN-OESTERLÉ Parlamento Europeu 

Sra. Margarita DE LA PISA CARRIÓN Parlamento Europeu 

Sra. Isabel  DÍAZ AYUSO  Comité das Regiões 

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 
Eventos/painéis nacionais de 

cidadãos 

Sra. Assya  KAVRAKOVA Sociedade civil 

Sra. Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Radka MAXOVÁ Parlamento Europeu 

Sra. Rūta  MILIŪTĖ Parlamentos nacionais 

Sr. Alin Cristian MITUȚA Parlamento Europeu 

Sra. Dolors MONTSERRAT Parlamento Europeu 

Sr. Nicolas MORAVEK  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Renaud   MUSELIER Representante local/regional 

Sra. Ewa NOWACKA Conselho 

Sra. Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlamentos nacionais 

Sr. Dimitrios PAPADIMOULIS Parlamento Europeu 
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Sra. Troels de Leon PETERSEN  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Mark PLEŠKO 
Eventos/painéis nacionais de 

cidadãos 

Sr. Jean-François  RAPIN Parlamentos nacionais 

Sr. Ivo RASO  Painéis de cidadãos europeus 

Sra. 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 

Sr. Ivan Vilibor SINČIĆ  Parlamento Europeu 

Sra. Niamh  SMYTH Parlamentos nacionais 

Sra. Paola  TAVERNA Parlamentos nacionais 

Sr. Louis TELEMACHOU Conselho 

Sr.  Jesús TERUEL TERUEL  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Zoltán  TESSELY Parlamentos nacionais 

Sra. Patrizia TOIA Parlamento Europeu 

Sra. Kathleen VAN BREMPT Parlamento Europeu 

Sra.  Anna  VIKSTRÖM Parlamentos nacionais 

Sr. Claude  WISELER Parlamentos nacionais 

 


