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RESUMO 
 
No final de 2006, a Comissão lançou um processo de consulta com base no documento 
de reflexão «Health in Europe: A Strategic Approach - Discussion Document for a 
Health Strategy»1. Este processo tinha por objectivo dar às partes interessadas a 
possibilidade de transmitirem a sua opinião quanto às modalidades de desenvolvimento 
e aplicação de uma nova estratégia em matéria de saúde2. O processo de consulta 
terminou em Fevereiro de 2007, tendo a Comissão recebido 153 respostas. Os 
contributos recebidos acolheram favoravelmente a proposta relativa a um novo quadro 
global, estratégico e coerente no domínio da política de saúde para a próxima década. 
Os inquiridos entendem que, para além de possuir um inegável valor intrínseco, a 
saúde é um factor fundamental do crescimento económico europeu, motivo pelo qual 
muitos a consideram como um importante investimento para a União Europeia. 
 
No seu conjunto, os inquiridos mostraram-se favoráveis à abordagem proposta pela 
Comissão: intervir em diversas questões fundamentais no domínio da saúde, conceber 
uma abordagem mais rigorosa relativamente aos aspectos sanitários em todas as 
políticas e participar com maior empenho nas questões de carácter global. A maior 
parte dos inquiridos sublinhou a importância de entrar em acção em domínios em que 
exista um claro valor acrescentado europeu, ou em que os problemas tenham um 
carácter transfronteiriço. 
 
Muitos consideram que a cooperação europeia deve ser reforçada em diversos 
domínios, nomeadamente no que diz respeito às ameaças para a saúde, às 
desigualdades em matéria de saúde, à informação sobre saúde e à promoção de estilos 
de vida saudáveis. Um dos problemas particularmente assinalados diz respeito aos 
encargos inerentes às doenças não transmissíveis. Os inquiridos assinalaram 
igualmente a necessidade de conceber um sistema europeu de informação em matéria 
de saúde com livre acesso a dados comparáveis. Em matéria de aplicação, muitos 
inquiridos acolheram favoravelmente a instituição de um mecanismo de cooperação 
estruturada com os Estados-Membros, que recorre a métodos comprovados e 
avaliados no contexto do método aberto de coordenação. Não obstante, foram 
igualmente propostos métodos alternativos, entre os quais o desenvolvimento de 
estruturas novas ou já existentes a nível europeu para supervisionar a estratégia. 
 
O estabelecimento de objectivos é considerado de grande importância para a estratégia 
em matéria de saúde e, neste contexto, foram apresentadas diversas propostas de 
objectivos de curto e longo prazo. Os inquiridos apelaram ao recurso a indicadores de 
resultado e de processo, por forma a acompanhar os progressos na consecução dos 
objectivos da estratégia em matéria de saúde. Tais indicadores deverão ser definidos 
em cooperação com os Estados-Membros. Estes serão responsáveis pelo fornecimento 
dos dados, cabendo à Comissão a responsabilidade de facultar um mecanismo de 
acompanhamento e avaliação dos progressos. 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_discussion_en.pdf 
2 A Comissão lançara anteriormente, em 2004, um processo de reflexão («Enabling good health for all») que estabeleceu 
e submeteu à apreciação das partes interessadas alguns conceitos de carácter geral sobre o conteúdo e o âmbito de 
aplicação de uma estratégia em matéria de saúde:  
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/reflection_process_en.htm. 
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Por último, muitos inquiridos assinalaram que o sucesso da estratégia dependerá das 
relações claras que, aos olhos do público, esta venha a estabelecer com as acções 
empreendidas pelos Estados-Membros. Para tal, será necessário que as autoridades 
sanitárias e outras partes interessadas se identifiquem claramente com a estratégia e 
se envolvam activamente no seu desenvolvimento. Para o efeito, alguns inquiridos 
recomendaram o desenvolvimento não só de uma abordagem estratégica comunitária 
como também de planos de acção complementares a nível dos Estados-Membros. 
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