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•Esforço sustentabilidade sistemas de saúde
•Semestre Europeu ( Finanças - Saúde)
•Desafios demográficos
•Desigualdade de acesso (Norte/Sul, Oeste/Leste)
•Desigualdades nos determinantes sociais
•Mercado atomizado, quadros regulatórios distintos 
>>>> redução do investimento privado

Contexto europeu: UK dentro com um pé fora

●Maior integração europeia VS Artigo 168 

TFEU (competência nacional:
posição UK, DK, DE, PL, SE, FI)



Saúde no centro da decisão política



•ID: problema mútuo: redução do investimento em ID no setor farmacêutico e 
dispositivos médicos, exclusão das 114 instituições UK das Redes Europeias de 
Referência

•REGULAÇÃO: problema UK. Mercado pequeno: Aumento dificuldades no 
acesso. Suiça tem acesso a novos valores medicamentos com seis meses de 
atraso face a UE.

•CADEIAS LOGÍSTICAS: UK>UE 45 milhões produtos mês, UE>UK, 37 
milhões produtos/mês.
•media tarifária UE>UK 5,7%, UK>UE 4,3%
•Alfândegas:+ 2 minutos/camião=engarrafamento 47 km
•CUIDADOS DE SAÚDE RECÍPROCOS: problema mútuo, impacto no 
resto da economia (turismo, por exemplo)

•SAÚDE PÚBLICA E PREVENÇÃO: problema mútuo, mais para UK. UK 
fora do ECDC (centro europeu de prevenção e controlo de doenças), fora do 
grupo europeu nas negociações combate ao tabagismo

Impactos negativos do BREXIT no setor da 
saúde



17 meses, 585 páginas, 185 artigos
“Uma obra prima diplomática”: Angela Merkel
•Período de transição: previsão, até 31 de dezembro 
de 2020
•Sem alterações quanto a direitos recíprocos dos 
cidadãos UK/UE até ao final do período de transição. 
Incluindo trabalho/mobilidade, cartão europeu de 
saúde
•espaco alfandegário único entre UE e Reino Unido 
até haver acordo sobre Irlanda do Norte
•Possibilidade de regimes diferentes entre Irlanda do 
Norte e restante UK
•Jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça mantém-
se até 2020.
•UK paga entre 40 e 45 mil milhões de Euros

Pontos principais do acordo 25 de novembro



•Livre movimento acaba no final do período de transição, 
haverá “mecanismos apropriados” de reconhecimento 
recíproco de títulos profissionais
•Cadeia logística: problemas resolvidos no período de transição 
com um único espaço alfandegário. Sem  tarifas, grande grau de 
cooperação regulatória (ie; UK não tem poder de definir 
regulação)
•Status quo para produtos autorizados a circular na UE até ao 
final do período de transição
•Partilha de informação durante o período de transição, com 
intenção de acordo no final
•Declaração política: refere continuação da cooperação na luta 
contra ameaças saúde pública e da participação nos programas 
de ciência e inovação

Efeitos do acordo no setor da saúde



•Controlo de danos: objetivos PT foram alcançados
•Próximos passos
•11 dezembro: Aprovação do acordo no parlamento UK 
(pouco provável, à data de hoje)
•Cimeira europeia 13-14 dezembro: o plano B. Possíveis 
alterações cosméticas.
• Voto no Parlamento Europeu. Última data possível: sessão 
plenária de 11-14 de março.
•A partir da aprovação no parlamento UK
•negociação da relação futura.
•Duas tarefas:
•Negociar com Londres
• Controlar a negociação que será liderada pela COM.
•Criação de mecanismo nacional/Conselho Europeu que assegure que os EM 
controlem politicamente este processo; desafio- respostas rápidas (non-paper?)

O que queremos? Oportunidades, caminhos 
futuros



•Ambiente negocial da OMC e acordos de comércio 
bilaterais têm efeitos na saúde (fonte: European Public Health Alliance
https://epha.org/brexit-trade-and-health

Para onde vamos? Acordos comerciais e saúde 
pública



•Negociação unida vs Dividir para reinar
•Quem manda na negociação? MS, MNE, ME? Artigo 168...
•Áreas a ter em conta:
•Livre movimento de profissionais saúde
•Diretiva cuidados de saúde transfronteiriços
•ID Saúde: incluindo Redes Europeias de Referência
•Agências regulatórias (incluindo EMA – autorizações introdução mercado 
procedimento centralizado)
•Detentor da autorização de introdução mercado ?
•Standards dispositivos médicos
•Principio do esgotamento dos direitos (aplicado à propriedade intelectual, por 
exemplo)
•Políticas saúde pública (AMR, participação no ECDC)
•Acordos comerciais
•Efeitos no comércio paralelo fármacos
•Ensaios clínicos, controlo de qualidade, farmacovigilância.
–Possível competição UK?

•Impactos no investimento: 55% do capital investido no setor está UK e Suíça
•Estatuto Estado Membro de Referência: UK, mais de três mil procedimentos 
regulatórios

Relação futura: fora com um pé dentro?


