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ATA SUMÁRIA 

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

Sexta-feira, 11 de março de 2022, das 9.00 às 11.00 

 

1. Observações introdutórias do presidente 

 

A quarta reunião do Grupo de Trabalho realizou-se em formato híbrido e foi transmitida na Plataforma 
Digital Multilingue da Conferência.  

O debate foi estruturado em torno dos quatro domínios temáticos. Para cada domínio, o presidente, 
Maroš Šefčovič, apresentou as recomendações e resumiu os debates anteriores no Grupo de Trabalho, o 
debate na sessão plenária de 22 de janeiro de 2022 e os contributos conexos disponibilizados na 
Plataforma Digital. Em seguida, convidou os membros a reagirem e a partilharem as suas observações.  

Alguns membros sublinharam que várias recomendações (em especial, as recomendações 1, 4, 5, 6, 15 e 
16 e, possivelmente, 8, 10, 13) que foram atribuídas ao Grupo de Trabalho «Alterações Climáticas e 
Ambiente» também têm uma importante dimensão de saúde que deve ser tida em conta.  

 

2. Debate  

 

Domínio 1: «Alimentação saudável e estilos de vida saudáveis» 

 

Um membro sublinhou que o direito à alimentação deve ser um direito humano comum. Outro membro 
afirmou que as campanhas de informação sobre a prevenção e os estilos de vida saudáveis deveriam 
continuar a ser desenvolvidas. Alguns manifestaram dúvidas quanto à recomendação 191, sublinhando a 
necessidade de avaliar o impacto deste tipo de medidas e de prestar atenção às implicações que poderia 
ter nas atividades de alguns Estados-Membros. O Presidente respondeu que a avaliação de impacto é a 
prática habitual da Comissão antes de adotar propostas legislativas.  

 

 

 

 
1 As recomendações estão disponíveis aqui.  
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
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Domínio 2: «Reforçar o sistema de saúde» 

 

Um membro sublinhou a importância de normas mínimas de qualidade no âmbito da saúde. Outro 
membro salientou a necessidade de retirar ensinamentos da pandemia de COVID-19 e o importante 
papel dos órgãos de poder local e regional para a qualidade de vida dos cidadãos.  

Referindo-se às recomendações 39 e 40, um membro afirmou que é fundamental a existência de 
normas mínimas para os profissionais da saúde.  

Referindo-se à Recomendação 40, um membro sugeriu uma proposta com vista a estabelecer uma lista 
de medicamentos essenciais a nível da UE e prever a sua aquisição e/ou constituição de reservas 
conjuntas. Deve ser incluída uma maior ênfase às doenças raras. Os tratamentos transfronteiriços 
devem estar mais facilmente disponíveis para que os cidadãos possam beneficiar da medicina de última 
geração. 

Alguns membros concordaram com a recomendação 41, mas afirmam que os dados relativos aos 
cuidados de saúde devem ser protegidos e não podem ser utilizados para análises de mercado, daí a 
necessidade de trabalhar com conjuntos de dados adequados. Um membro afirmou que o «passaporte 
de saúde» — tal como descrito na recomendação 41 — era uma boa ideia para reforçar as competências 
da UE, não devendo, ao mesmo tempo, limitar a liberdade das pessoas. No entanto, outro membro 
salientou que as competências dos Estados-Membros devem, quanto a isto, ser respeitadas.  

Alguns membros poderiam apoiar as recomendações 42 e 43 sobre a investigação no domínio da saúde, 
tendo um membro sugerido um aumento do orçamento a nível da UE.  

 

Domínio 3: «Uma compreensão mais ampla da saúde» 

 

Um membro sugeriu que a Recomendação 44 não se limitasse à saúde mental, por exemplo, através de 
uma rotação anual sobre vários temas.  
 
Vários membros salientaram a necessidade de agir em matéria de saúde mental. Um membro afirmou 
que a saúde mental e física devem fazer parte de uma abordagem holística. Outro membro referiu que o 
apoio à saúde mental deve começar a partir da primeira infância, por exemplo, através do diagnóstico 
precoce.  
 
No que diz respeito à recomendação 45, um membro solicitou que se tomassem em consideração a 
pobreza associada à menstruação e os produtos para bebés.  
 
Outro membro afirmou que seria necessário apoio orçamental para aplicar a recomendação 46. 
Ao mesmo tempo que apoiava a recomendação 46, outro membro sublinhou a necessidade de abordar 
também o envelhecimento saudável, os cuidados de saúde para os idosos e as pessoas com deficiência. 
Foi também levantada a necessidade de identificar questões específicas de género.  
 
Um membro considerou que a saúde sexual era uma questão importante que merece atenção, 
enquanto outro afirmou que a saúde reprodutiva e sexual é da competência dos Estados-Membros.  
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Um membro afirmou que uma recomendação2 de outro painel estava relacionada com a eutanásia, uma 
questão muito delicada sobre a qual os Estados-Membros têm leis, abordagens e sensibilidades 
diferentes.  
 
Alguns membros sublinharam a dimensão mundial da saúde e a importância da abordagem «Uma Só 
Saúde». 
 

Domínio 4: «Igualdade de acesso à saúde para todos» 

 

Referindo-se à recomendação 48, um membro lamentou que uma parte importante da população não 
possa pagar os cuidados dentários e levantou também a questão dos problemas de disponibilidade de 
cuidados dentários. 

Alguns membros sugeriram que devem ser envidados mais esforços no domínio do cancro e das doenças 

raras, a fim de garantir o acesso à saúde a preços justos e de tornar os tratamentos transfronteiriços mais 

acessíveis. Foi igualmente realçada a questão do apoio às pessoas com deficiência, nomeadamente 

através das tecnologias.  

 
Na recomendação 49, um membro considerou que as competências da UE devem ser partilhadas com as 

autoridades responsáveis a nível nacional e regional, sendo, no entanto, necessário reforçar as 

competências da UE. Outro membro insistiu nas competências dos Estados-Membros neste domínio 

político. Outro membro propôs a ideia de um pacto de saúde e bem-estar destinado a combater as 

desigualdades e de uma garantia europeia de saúde. 

 
Alguns membros sublinharam a necessidade de autonomia estratégica neste domínio. Deve referir-se 
não só a tratamentos básicos, mas também à investigação, à inovação e aos tratamentos futuros.  

 

3. Observações finais do presidente 

 

Concluindo a reunião, o Presidente informou que tencionava preparar, juntamente com o porta-voz do 

grupo de trabalho e o secretariado comum, projetos de propostas, que se basearão em todos os 

contributos recebidos até à data no âmbito das regras da Conferência. Estas propostas serão partilhadas 

com os membros do grupo de trabalho antes da próxima reunião do grupo de trabalho, em 25 de 

março. 

 

________________________________ 

 

 

 

  

 
2 Recomendação 24 do Painel 1: «Recomendamos que a UE apoie os cuidados paliativos e a morte assistida 
[eutanásia] seguindo um conjunto concreto de regras e regulamentos» 
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ANEXO: Lista dos membros do Grupo de Trabalho sobre Saúde  

Grupo de Trabalho sobre Saúde do Plenário da COFE (49)  

    

Presidente:  Maroš ŠEFČOVIČ  (Comissão Europeia)  

    

Título Nome próprio Apelido Componente 

        

Sr. Pascal ARIMONT Parlamento Europeu 

Sra. Alina BÂRGĂOANU 
Eventos/painéis de cidadãos 

nacionais 

Sra.  Katerina BAT'HOVÁ Conselho 

Sra. Linette Eleni BLANKENSTEINER  Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Claudette  BUTTIGIEG Parlamentos nacionais 

Sra. Anda  ČAKŠA Parlamentos nacionais 

Sra. Susanna CECCARDI Parlamento Europeu 

Sr.  Roberto CIAMBETTI Comité das Regiões Europeu 

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 Europeu 

Sra. Ewa NOWACKA Conselho 

Sra. Ines GASMI  Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Camille GIRARD  Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Daniela  GÎTMAN Conselho 

Sra. Ilenia Carmela GRECO  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Sebastián GUILLEN  Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Kinga JOÓ 
Eventos/painéis de cidadãos 

nacionais 

Sr. Louis TELEMACHOU Conselho 

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. Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlamentos nacionais 

Sr. Dimitrios PAPADIMOULIS Parlamento Europeu 

Sra. Troels de Leon PETERSEN  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Mark PLEŠKO 
Eventos/painéis de cidadãos 

nacionais 

Sr. Jean-François  RAPIN Parlamentos nacionais 

Sr. Ivo RASO  Painéis de cidadãos europeus 
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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.  Jesús TERUEL TERUEL  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Zoltán  TESSELY Parlamentos nacionais 

Sra. Patrizia TOIA Parlamento Europeu 

Sra. Kathleen VAN BREMPT Parlamento Europeu 

Sra. Assya  KAVRAKOVA Sociedade civil 

Sra.  Anna  VIKSTRÖM Parlamentos nacionais 

Sr. Claude  WISELER Parlamentos nacionais 

Sr.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Conselho 

 


