
Resumo para o público  
 

Proposta: Solidariedade na saúde – reduzir as 
desigualdades em matéria de saúde na UE 

O QUE ESTÁ EM CAUSA? 

• Os europeus vivem, em média, vidas relativamente longas e saudáveis, mas existem 
importantes diferenças em matéria de saúde entre os países da UE e dentro de cada 
país. 
 
Por exemplo, a amplitude de variação da esperança de vida à nascença nos países da UE 
é de 14 anos para os homens e 8 anos para as mulheres.  

• As pessoas com baixos níveis educativos, estatutos profissionais inferiores ou 
rendimentos mais baixos morrem em geral mais cedo e adoecem com maior frequência. 

O QUE VAI MUDAR CONCRETAMENTE? 

• A UE quer tomar uma série de medidas para ajudar as autoridades nacionais a resolver a 
questão das desigualdades em matéria de saúde. 

• Serão periodicamente fornecidas estatísticas e elaborados relatórios sobre a importância 
dessas desigualdades na UE, com propostas eficazes para as reduzir. 

• A UE procurará avaliar o impacto das suas políticas nas desigualdades existentes a nível 
da saúde e contribuir, sempre que possível, para as reduzir. 

• As autoridades nacionais e outros organismos competentes serão mais bem informados 
sobre os possíveis financiamentos da UE para fazerem face com mais eficácia às 
desigualdades existentes. 

QUEM SERÁ BENEFICIADO E COMO? 

Todos nós, mas especialmente as regiões e os grupos sociais mais necessitados. 

PORQUÊ UMA ACÇÃO A NÍVEL DA UE? 

Embora as autoridades nacionais sejam directamente responsáveis pelas questões de saúde e 
estejam mais bem posicionadas para reduzir as desigualdades, a UE pode ajudá-las de várias 
maneiras: 

• a recolha e o controlo dos dados a nível da UE representa um modo económico de melhorar 
a base dos conhecimentos para efeitos da elaboração das políticas nacionais e permite que 
cada país aprenda com a experiência dos outros,  

• muitas das políticas da UE afectam a saúde directamente (saúde e segurança no trabalho, 
defesa dos consumidores, políticas de saúde pública, etc.) ou indirectamente (políticas 
económica, regional, para a igualdade de oportunidades, etc).  

PARA QUANDO ESTÁ PREVISTA A ENTRADA EM VIGOR DA PROPOSTA? 
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