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Coordenação Internacional: Presidência Portuguesa da UE

Mesa Redonda 'Health Strategies in Europe'

Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2007 | 0 Comentários

A Mesa Redonda “Health Strategies in Europe”, a iniciativa té cnica promovida pelo Alto Comissariado da Saú de no 
âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), decorreu nos dias 12 e 13 de Julho de 2007, no 
Centro de Congressos da FIL (Parque das Nações, Lisboa) com o objectivo de debater a futura estraté gia de Saú de para 
a Europa.

O evento contou com mais de 400 participantes (consultar lista de participantes), dos quais se destacam 
representantes de diferentes estruturas europeias, como a Comissão Europeia da UE, a Organização Mundial de Saú de-
Europa e o Conselho da Europa.

A Comissão Europeia encontra-se a desenvolver uma Estraté gia Europeia de Saú de sob o lema “Together for Health”,
que visa fornecer um quadro estraté gico abrangente baseado em valores e princípios partilhados pelos Sistemas de 
Saú de dos Estados-membros da UE.

Esta Mesa Redonda pretende ser uma mais-valia para a formulação da Estraté gia Europeia de Saú de, contribuindo para 
a definição de um quadro estraté gico que sirva de base ao estabelecimento de objectivos comuns e de metas. Visa 
ainda guiar o trabalho futuro na área da saú de, a nível Comunitário, e desenvolver instrumentos e mecanismos para 
atingir os objectivos delineados, em parceria com os Estados-membros e organizações internacionais. Este processo vai 
traduzir-se na adopção do Livro Branco sobre a Estraté gia da Saú de na União Europeia.

A Mesa Redonda incluiu sessões plenárias, onde se debateram as seguintes questões:

 Que tipo de enquadramento pode servir de orientação ao desenvolvimento de uma Estraté gia de Saú de na UE e 
facilitar a coordenação com os Estados-membros e as organizações internacionais? 

 Que mecanismos desenvolver para promover a formulação de estraté gias e políticas baseadas na evidência 
científica? 

 Como desenvolver sistemas de informação fiáveis que permitam assegurar a comparabilidade dos dados ao nível 
da UE?

 Que conteú dos, mecanismos e instrumentos de implementação, de seguimento e avaliação? 
 Que enquadramento estraté gico para ajudar a coordenar estraté gias de gestão de doenças específicas? 
 De que forma uma abordagem dos determinantes socio-económicos da saú de pode contribuir para melhorar a

equidade e reduzir as desigualdades em saú de? 
 Como gerir problemas de saú de que transcendem as fronteiras, tais como as doenças transmissíveis e as

ameaças ambientais? 
 Como assegurar um equilíbrio entre as regras de funcionamento do mercado interno e o funcionamento dos 

sistemas de saú de para preservar os valores e princípios que lhe estão subjacentes, e contribuir para ganhos em 
saú de ao nível Europeu? 
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Durante o evento, decorreram ainda sete sessões paralelas temáticas (cancro, doenças cardiovasculares, diabetes, 
obesidade, tuberculose, saú de oral e saú de e gé nero), que pretenderam contribuir para o desenvolvimento de um 
enquadramento estraté gico abrangente, com vista à obtenção de ganhos em saú de para a Europa, em geral, e União
Europeia, em particular.

Foi ainda constituída uma comissão de redacção para produzir um documento com as principais conclusões e 
recomendações resultantes desta Mesa Redonda, que se pretende que seja um contributo para o trabalho actualmente 
desenvolvido, nesta área, pela Comissão Europeia.

Consultar a Nota Informativa da Presidência Portuguesa do Conselho da UE sobre a Mesa Redonda sobre Estraté gias de 
Saú de na Europa [PDF 33 KB]

PROGRAMA

- Programa completo… [PDF 2 Mb]
- Sessões Paralelas:

 Cancro [PT] [ENG]
 Doenças Cardiovasculares 
 Diabetes [PT] [ENG]
 Obesidade [ENG]
 Tuberculose [PT] [ENG]
 Saú de Oral [PT] [ENG]
 Saú de e Gé nero [ENG]

RESUMOS

 Cancro [PT] [ENG]
 Doenças Cardiovasculares [PT] [ENG]
 Diabetes [PT] [ENG]
 Obesidade [PT] [ENG]
 Tuberculose [PT] [ENG]
 Saú de Oral [PT] [ENG]
 Saú de e Gé nero [ENG]

APRESENTAÇÕES

Dia 12.07.07
Dia 13.07.07

PARTICIPANTES

Lista de participantes [PDF 68,2 KB]

Ainda não há comentários para esta notícia.
Seja o primeiro a comentar usando o formulário em baixo.
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