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ATA SUMÁRIA 

Grupo de Trabalho «Saúde», presidido por Maroš Šefčovič, vice-presidente da Comissão Europeia 

Sexta-feira, 25 de março de 2022, das 9:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:00 

 

1. Observações introdutórias da presidência 

 

A quinta reunião do Grupo de Trabalho realizou-se em formato híbrido e foi transmitida via Internet na 
Plataforma Digital Multilingue da Conferência.  O objetivo da reunião era debater em pormenor os quatro 
projetos de propostas («Alimentação saudável e estilos de vida saudáveis», «Reforçar o sistema de 
saúde», «Uma compreensão mais ampla da saúde», «Igualdade de acesso à saúde para todos»), os seus 
objetivos e medidas específicas. O presidente afirmou que o grupo de trabalho trabalharia com base no 
princípio do consenso.  

 
Debate  

 
Proposta 1: «Alimentação saudável e estilos de vida saudáveis» 
 
O presidente apresentou o projeto de proposta, os seus objetivos e medidas específicas e solicitou aos 
cidadãos que expressassem os seus comentários. Durante o debate, foram apresentados os seguintes 
pontos: 
 
- No que diz respeito à medida específica 2:  

➢ Alguns membros solicitaram que se colocasse a tónica na educação para hábitos saudáveis 
desde a primeira infância.  

➢ Um membro considerou igualmente que a legislação existente em matéria de controlo da 
utilização de substâncias hormonais e de desreguladores endócrinos na produção de 
alimentos deve ser reforçada, mais bem acompanhada e aplicada.  

➢ Foram expressas opiniões diferentes sobre a ideia de um sistema de pontuação obrigatório à 
escala europeia para os géneros alimentícios transformados. Alguns consideraram que os 
sistemas de pontuação estabelecidos em alguns Estados-Membros estavam a funcionar bem 
e eram úteis para informar os consumidores sobre a qualidade nutricional de um produto, 
enquanto outros consideraram que tal sistema não era fácil de aplicar e que a rotulagem dos 
géneros alimentícios poderia ser adequada. Vários membros insistiram em manter o 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
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conteúdo da Recomendação 19 do Painel de Cidadãos Europeus relativa ao sistema de 
pontuação.  
 

- No que diz respeito à medida específica 3:  
➢ Um membro afirmou que deveria ser prestado apoio à aplicação desta disposição.  

 
Proposta 2: «Reforçar o sistema de saúde» 
 
O presidente apresentou o projeto de proposta, os seus objetivos e medidas específicas e solicitou aos 
cidadãos que expressassem os seus comentários. Durante o debate, foram apresentados os seguintes 
pontos: 
 
- No que diz respeito à medida específica 1:  

➢ Um membro pediu que se fizesse referência ao trabalho em curso realizado pela Comissão 
sobre o desenvolvimento de um espaço europeu de dados de saúde para promover um 
melhor intercâmbio e acesso a diferentes tipos de dados de saúde e que se utilizasse a 
expressão «espaço europeu de dados de saúde». 

➢ Um membro sugeriu que se incluísse a criação de um «passaporte» (ou «carteira») europeu 
individual em matéria de saúde, citando exemplos de instrumentos semelhantes já utilizados 
nos Estados-Membros. Outro membro manifestou a sua preocupação com a introdução de 
tal medida a nível da UE. Vários oradores destacaram a necessidade da proteção de dados e 
o facto de o acesso ao passaporte dever permanecer confidencial.  

 
- No que diz respeito à medida específica 2:  

➢ Remetendo para a Recomendação 39, um membro solicitou o aditamento de uma referência 
ao horário de trabalho e ao desenvolvimento de competências. Um orador sugeriu que se 
mencionasse a negociação coletiva para melhorar as condições de trabalho, enquanto outro 
recordou as competências dos Estados-Membros nesta matéria. Alguns membros 
salientaram que a recomendação 39 se centra na necessidade de permitir a mobilidade 
transfronteiriça. 
 

- No que diz respeito à medida específica 3:  
➢ Alguns membros sugeriram a substituição de uma lista de «medicamentos que salvam vidas» 

pela expressão «medicamentos essenciais e prioritários», que deve ser estabelecida pela EMA 
(Agência Europeia de Medicamentos). Outro membro sugeriu o aditamento de 
medicamentos e tratamentos inovadores.  

➢ Alguns membros salientaram a necessidade de reforçar as atuais agências da UE, de não criar 
novas agências e de fazer referência específica à HERA (Autoridade Europeia de Preparação e 
Resposta a Emergências Sanitárias). 

➢ Um membro salientou a necessidade de definir a «autonomia estratégica» em sentido lato, 
abrangendo tanto o equipamento básico, os cuidados e o tratamento como o reforço das 
capacidades, a fim de permitir futuros tratamentos de ponta. 
 

- No que diz respeito à medida específica 4:  
➢ Um membro afirmou que deveria ser incluída uma referência ao aumento do financiamento 

das RER (redes europeias de referência) para se continuar a desenvolver redes de cuidados 
especializados. Outro membro sublinhou a importância de coordenar os programas de 
investigação nacionais.  
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- No que diz respeito às medidas específicas 5 e 6:  

➢ Alguns membros salientaram que os setores público e privado da saúde não devem ser 
tratados como contrários, mas sim como fontes complementares de cuidados. Outro membro 
afirmou que poderia ser feita uma distinção entre entidades privadas «com fins lucrativos» e 
entidades «sem fins lucrativos». Os oradores concordaram que a saúde não deve ser 
considerada um bem comercial, tendo alguns sugerido que se fizesse referência às suas 
características, nomeadamente a acessibilidade física e monetária.   

➢ Um membro acrescentou que apelar a um sistema de financiamento harmonizado não seria 
realista, uma vez que está sujeito ao princípio da subsidiariedade. Outro membro recordou 
as competências nacionais e, por vezes, regionais e locais em matéria de saúde.  

➢ Um membro explicou que o objetivo subjacente à Recomendação 51 não era remodelar os 
sistemas de saúde dos Estados-Membros, mas sim que a UE prestasse apoio aos sistemas 
nacionais de saúde e assumisse um papel mais importante nos cuidados de saúde, talvez 
através da revisão dos Tratados, a fim de se alcançar uma maior igualdade.  

 
Proposta 3: «Uma compreensão mais ampla da saúde» 
 
O presidente apresentou o projeto de proposta, os seus objetivos e medidas específicas e solicitou aos 
cidadãos que expressassem os seus comentários. Durante o debate, foram apresentados os seguintes 
pontos: 
 
 
- No que diz respeito à medida específica 1:  

➢ Vários membros afirmaram que o intercâmbio de boas práticas em matéria de saúde mental 
deve ser mais amplo, ou seja, não se referindo especificamente aos deputados ao Parlamento 
Europeu, e apelaram ao desenvolvimento de um plano de ação ou de uma estratégia para a 
saúde mental a nível da UE, seguindo o modelo do «Plano Europeu de Luta contra o Cancro». 
Alguns membros sublinharam a necessidade de aumentar os serviços de saúde mental, em 
especial o número de psicólogos e de serviços de ajuda aos menores, sem necessidade de 
consentimento parental. 

➢ Um membro também colocou a tónica na prevenção e na cura no que diz respeito à saúde 
mental, especialmente após a pandemia de COVID-19, e sugeriu que se organizasse um ano 
para a saúde mental.  

 
- No que diz respeito à medida específica 2:  

➢ Um membro perguntou de que forma a Recomendação 4 sobre os corredores para bicicletas 
seria aplicada no Grupo de Trabalho sobre as Alterações Climáticas e o Ambiente.  

➢ Um orador sublinhou que as autoridades nacionais e regionais são competentes em matéria 
de programas educativos. No entanto, a prestação de informações sobre saúde mental e 
estilos de vida saudáveis pode ajudar as pessoas, mas não devem existir obrigações nem 
objetivos vinculativos.   

➢ Um orador afirmou que as questões relacionadas com a saúde mental e sexual são distintas 
e devem ser tratadas separadamente.  
 

- No que diz respeito à medida específica 3:  
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➢ Um membro solicitou o aditamento de uma referência à última parte da Recomendação 50, 
que apela a um número mínimo de desfibriladores disponíveis em locais públicos em todos 
os Estados-Membros da UE.  

 
Proposta 4: Igualdade de acesso à saúde para todos 
 
O presidente apresentou o projeto de proposta, os seus objetivos e medidas específicas e solicitou aos 
cidadãos que expressassem os seus comentários. Durante o debate, foram apresentados os seguintes 
pontos: 
 
- No que diz respeito à medida específica 1:  

➢ Um membro solicitou que a UE apoiasse os Estados-Membros na consecução das normas 
comuns pretendidas e afirmou que os cuidados dentários deveriam ser transferidos ao 
abrigo da medida específica 4.  

➢ Um orador considerou que as normas mínimas em matéria de cuidados de saúde também 
devem abranger a prevenção.  

 
- No que diz respeito à medida específica 2:  

➢ Vários membros pediram que se integrasse a Recomendação 49 como tal e que se fizesse 
referência às alterações dos Tratados para incluir a saúde como uma competência partilhada, 
com um membro a dizer que isso permitiria implementar eficazmente as diversas 
recomendações adotadas pelos cidadãos. Outro membro opôs-se às alterações dos Tratados, 
referindo-se às competências nacionais e regionais.  

 
- No que diz respeito à medida específica 3:  

➢ Um membro solicitou a inclusão de doenças cardiovasculares e tratamentos altamente 
especializados, tais como transplantações de órgãos e queimaduras graves. Outro membro 
sugeriu a inclusão de uma referência à criação, a nível europeu, de redes de informação de 
instalações especializadas, como para as doenças raras.  

 
- No que diz respeito à medida específica 4:  

➢ Um membro considerou que garantir a acessibilidade dos preços dos cuidados de saúde 
exigiria um maior investimento nos cuidados de saúde.   

 
- No que diz respeito à medida específica 5:  

➢ Um membro solicitou a inclusão da pobreza associada à menstruação, dos produtos para 
bebés e do planeamento familiar, juntamente com os produtos sanitários do sexo feminino.  
 

- No que diz respeito à medida específica 6:  
➢ Um membro chamou a atenção para o impacto da habitação de má qualidade na saúde.   

 
A comissária Stella Kyriakides interveio no debate. Apresentou as medidas de solidariedade adotadas para 
a Ucrânia nos setores da saúde e da alimentação. Afirmou que as recomendações dos painéis de cidadãos 
e os contributos da Plataforma Digital justificavam uma ação mais coordenada nos domínios relacionados 
com a saúde e a segurança alimentar. Afirmou ainda que a pegada das recomendações dos cidadãos 
deveria ser visível no relatório final da Conferência e que a Comissão daria seguimento a todas as 
conclusões da Conferência.  
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2. Observações finais da presidência 
 
O presidente informou que apresentaria um relatório sobre os resultados do debate — juntamente com 
o porta-voz — na reunião plenária de 26 de março. Resumiu as observações feitas sobre as quatro 
propostas e afirmou que as mesmas seriam tidas em conta na versão revista das propostas. No que diz 
respeito às alterações aos Tratados, o presidente indicou que apresentaria um relatório ao plenário e 
refletiria este pedido na versão revista dos projetos de propostas. Partilhou a sua experiência pessoal 
sobre a complexidade jurídica e política dos procedimentos de alteração dos Tratados e sublinhou que 
muito pode ser feito, ao abrigo dos Tratados em vigor e no âmbito do atual mandato legislativo, para 
desenvolver a União Europeia da Saúde.  
 
O presidente concluiu que, com base nas observações formuladas, tenciona rever, juntamente com o 
porta-voz do Grupo de Trabalho e o secretariado comum, os projetos de propostas e distribuir os projetos 
revistos antes da reunião plenária de 8 e 9 de abril.  
 

________________________________ 

 

 

 

ANEXO: Lista dos membros do Grupo de Trabalho «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 
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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 

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 

 


