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SEMINÁRIO DOS MEDIA SOBRE A PREVENÇÃO DA GRIPE 
PANDÉMICA E ACTUALIZAÇÃO DO ESTADO DA GRIPE 

AVIÁRIA   
 

 
 

QUANDO?   
 
Terça-feira, 17 de Outubro de 2006, 09h00 – 18h00 
 

ONDE?  
 
Na Representação da Comissão Europeia na Bélgica, Rue Archimède 73, 1000 Bruxelas 
 

QUEM? 
 
Editores de Saúde dos 25 Estados Membros da UE 
 

O QUÊ? 
 
Qual a probabilidade de aparecer um novo e mortífero vírus da gripe e causar uma 
pandemia que se propague rapidamente pela Europa? Estará relacionado com a 
Gripe Aviária? Estarão os Estados Membros da UE devidamente preparados? Como 
é que a resposta da UE pode ser fortalecida a nível colectivo? 
Que papel podem os meios de comunicação ter numa tão importante crise de 
saúde?     
 
Em resposta a muitas perguntas feitas acerca da persistência da gripe aviária na Ásia e 
África e da perspectiva anunciada sobre uma possível pandemia humana, é importante que a 
imprensa permaneça atenta aos últimos desenvolvimentos e que esteja preparada para 
informar os cidadãos europeus sobre isto. É por isso que a Direcção-Geral de Saúde e 
Defesa do Consumidor da Comissão Europeia está a organizar um seminário dos media, o 
qual irá reunir um determinado número de peritos conceituados da Comissão Europeia, do 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças e da Organização Mundial de Saúde.        
 
 
 “’A prevenção da gripe pandémica é uma prioridade máxima para a União Europeia e a 
Comissão Europeia tem o importante papel de ajudar os Estados Membros no planeamento 
da sua prevenção e no desenvolvimento e coordenação da resposta da UE” disse o 
Comissário da Saúde e Defesa do Consumidor da UE Markos Kyprianou.  
 
O Seminário irá realçar a forma como estas palavras são colocadas na prática com uma série 
de iniciativas, tais como exercícios de simulação por toda a UE, uma revisão dos planos de 
prevenção nacional, o compromisso de €20m para projectos de pesquisa, discussões com a 
indústria farmacêutica sobre vacinas e anti-virais e garantindo €211m para ajudar os países 
do terceiro mundo a erradicar a Gripe Aviária.  
 
 



 

 

PORQUÊ? 
 
O seminário pretende fornecer aos participantes um maior entendimento do plano de 
prevenção pandémico e os passos a serem tomados pela Comissão Europeia em estreita 
colaboração com a comunidade internacional. A intenção é também a de encorajar os 
jornalistas num debate sobre o papel dos media. Como lidar com a incerteza numa fase de 
pré-pânico?  Como comunicar de forma transparente, de modo a evitar o pânico ou a má 
informação? Como garantir a transmissão eficiente das mensagens-chave ao público em 
geral, por exemplo, sobre a melhor forma para se protegerem a si e às suas famílias?  
 
O seminário irá também providenciar a informação e os desenvolvimentos mais recentes na 
área da gripe e procurar clarificar aspectos técnicos como a diferença entre a gripe e a gripe 
sazonal humana; os diferentes aspectos da transmissão e as propriedades relativas das 
vacinas e anti-virais.  
 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 
 
Convidam-se a participar neste evento os media especializados em questões de saúde. Os 
jornalistas irão ter oportunidades de entrevista e de articulação em rede com todos os 
oradores presentes. Os tópicos da discussão incluem: 
- Estado da gripe aviária – aspectos da saúde animal 
- Uma possível pandemia aviária humana – aspectos da saúde pública 
- Comunicações de crise e o papel dos media 
 
 

TERÇA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO 

09h30 - 12h00 

Os oradores incluem peritos da: 
- DG de Saúde e Defesa do Consumidor da Comissão Europeia (CE) 
- Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças (CEPCD) 
- Organização Mundial de Saúde (WHO) 

12h00 – 14h30 
Almoço e reunião com Robert Madelin, Director-Geral da Direcção-Geral de 
Saúde e Defesa do Consumidor da Comissão Europeia 

14h30 – 16h50 

Os oradores incluem peritos da: 
- Comissariado interministerial belga para a Gripe 
- Organização Mundial de Saúde (WHO) 
- Grupo de Trabalho da Gripe Pandémica dos Fabricantes Europeus de Vacinas 

(EVM) 
- Organizações produtoras de Anti-virais 

17h15 – 18h00 
Reunião com Margaritis Schinas, Chefe de Gabinete do Comissário Markos 
Kyprianou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se pretende participar ou solicitar informação adicional, por favor não hesite em contactar: 
 

Informação Pan-Europeia à imprensa: 
Monika Adamova, Weber Shandwick, através do telefone+32-2-743.42.09 ou no e-mail 
madamova@webershandwick.com  
 

Está disponível para a imprensa material complementar: programa dos media, CVs dos oradores e informação 
de base adicional: dez factos-chave; P&R; glossário; folha de informação + folha de dados sobre a gripe 
pandémica, gráficos e mapas. 
 
Informação da Comissão Europeia: Unidade A4 Informação: Fabio Fabbi, Chefe de Comunicação Social, através 
do telefone +32-2-296.41.74 ou no e-mail fabio.fabbi@ec.europa.eu
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