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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta os artigos 114.º e 168.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE),

– Tendo em conta a Diretiva 2011/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 9 de março de 2011, relativa ao exercício dos direitos dos doentes em matéria de 
cuidados de saúde transfronteiriços1,

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 21 de setembro de 2018, sobre a aplicação 
da Diretiva 2011/24/UE relativa ao exercício dos direitos dos doentes em matéria de 
cuidados de saúde transfronteiriços (COM(2018)0651),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 25 de abril de 2018, sobre a 
viabilização da transformação digital dos serviços de saúde e de prestação de cuidados 
no Mercado Único Digital, a capacitação dos cidadãos e a construção de uma sociedade 
mais saudável (COM(2018)0233),

A. Considerando que, segundo o artigo 20.º da Diretiva 2011/24/UE, a Comissão deve 
apresentar um relatório sobre a execução dessa diretiva de três em três anos; que a 
Comissão deve avaliar constantemente e apresentar informações de forma regular sobre 
os fluxos de doentes, as dimensões administrativas, sociais e financeiras da mobilidade 
dos doentes e o funcionamento das redes de referência europeias e dos pontos de 
contacto nacionais;

B. Considerando que, em 21 de setembro de 2018, a Comissão apresentou um relatório 
sobre a aplicação da Diretiva 2011/24/UE relativa ao exercício dos direitos dos doentes 
em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços, revelando que um grande número de 
Estados-Membros não aplicou corretamente a diretiva; que os obstáculos colocados aos 
doentes pelos sistemas de saúde são significativos e contribuem ainda mais para a 
fragmentação do acesso aos serviços de saúde;

C. Considerando que, segundo um inquérito Eurobarómetro de 2015, menos de 20% dos 
cidadãos tinham consciência dos seus direitos no que respeita a cuidados de saúde 
transfronteiriços; que pouco mudou no nível de sensibilização desde 2015, como 
demonstrado pelo lento aumento do número de cidadãos que viajam para receber 
cuidados de saúde;

D. Considerando que, segundo o relatório da Comissão, de 21 de setembro de 2018, sobre 
a aplicação da Diretiva 2011/24/UE, continua a ser difícil para os cidadãos descobrir 
como podem fazer uso dos seus direitos em termos de cuidados de saúde 
transfronteiriços; que são necessárias maior clareza e transparência quanto às condições 
em que funcionam os prestadores de cuidados de saúde, a fim de garantir uma 

                                               
1 JO L 88 de 4.4.2011, p. 45.
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mobilidade segura dos pacientes;

E. Considerando que a Comunicação da Comissão, de 25 de abril de 2018, sobre saúde em 
linha refere que os sistemas de saúde e de cuidados de saúde exigem reformas e 
soluções inovadoras para se tornarem mais resilientes, acessíveis e eficazes; que, por 
conseguinte, a utilização de novas tecnologias e instrumentos digitais deve ser reforçada 
para melhorar a qualidade e a sustentabilidade dos serviços de cuidados de saúde;

1. Regista os benefícios da Diretiva 2011/24/UE ao clarificar as regras em matéria de 
cuidados de saúde transfronteiriços e ao garantir o acesso a cuidados de saúde 
transfronteiriços seguros e de elevada qualidade na União, bem como ao contribuir para 
a mobilidade dos doentes, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de 
Justiça; manifesta a sua desilusão pelo facto de um número significativo de Estados-
Membros não ter aplicado eficazmente os requisitos para garantir os direitos dos 
doentes; exorta, portanto, os Estados-Membros a garantirem a sua aplicação adequada, 
assegurando um elevado nível de proteção da saúde pública que contribui para a 
melhoria da saúde dos cidadãos, respeitando, simultaneamente, o princípio da livre 
circulação de pessoas no mercado interno;

2. Salienta a necessidade de assegurar clareza e transparência sobre as condições em que 
operam os prestadores de cuidados de saúde; realça a importância de os prestadores e 
profissionais de cuidados de saúde terem um seguro de responsabilidade civil 
profissional, conforme previsto nas Diretivas 2005/36/UE e 2011/24/UE, a fim de 
melhorarem a qualidade dos serviços de saúde e de aumentarem a proteção dos doentes;

3. Insta a Comissão e os Estados-Membros a criarem ou a reforçarem um mecanismo 
adequado para a apresentação de reclamações por parte de doentes que procurem 
tratamento no estrangeiro, caso os seus direitos não tenham sido respeitados;

4. Insta os Estados-Membros a simplificarem, significativamente, o reembolso dos custos 
dos cuidados de saúde transfronteiriços e a evitarem atrasos indevidos ou limitações 
desnecessárias e desproporcionadas; incentiva as autoridades nacionais a não aplicarem 
requisitos onerosos, tais como a disponibilização de documentos adicionais 
desnecessários, acompanhados de traduções autenticadas;

5. Considera essencial para o bom funcionamento do mercado interno enfrentar os 
desafios futuros e realça que a digitalização pode trazer valor acrescentado à aplicação 
da diretiva; incentiva a Comissão e os Estados-Membros a centrarem-se nos progressos 
no domínio dos cuidados de saúde digitais e a estudarem novas iniciativas, como as 
faturas eletrónicas, a receita eletrónica ou as soluções de saúde em linha interoperáveis e 
que funcionem corretamente, que possam garantir  uma boa mobilidade dos doentes, 
assegurando, simultaneamente, uma proteção eficaz dos dados pessoais através de 
requisitos adequados de segurança e privacidade; exorta a Comissão e os Estados-
Membros a abordarem as questões pendentes relativas ao reconhecimento mútuo de 
receitas médicas entre os Estados-Membros, bem como a falta de clareza no que se 
refere ao reembolso da telemedicina em que as consultas médicas são realizadas à 
distância;

6. Sublinha que os cidadãos, e em especial os doentes, bem como os profissionais de 
cuidados de saúde que prestam serviços no estrangeiro, têm dificuldade em encontrar e 
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compreender a informação disponível sobre as normas e os procedimentos aplicáveis 
noutros Estados-Membros ou desconhecem os seus direitos; salienta a importância da 
disponibilidade de informação abrangente, facilmente acessível e de fácil compreensão 
sobre os seus direitos, bem como sobre os procedimentos, os custos e as taxas de 
reembolso dos cuidados de saúde transfronteiriços no âmbito da Diretiva 2011/24/UE;

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a tomarem medidas para aumentar a 
sensibilização dos doentes para os seus direitos e, em particular, a informarem os 
doentes, em cooperação com as organizações de doentes, sobre os complexos aspetos 
práticos e jurídicos das informações médicas de uma forma facilmente compreensível, 
nomeadamente através do desenvolvimento de orientações sobre os procedimentos 
faseados para a utilização dos serviços de cuidados de saúde transfronteiriços e da 
disponibilização de modelos normalizados para todos os tipos de formulários exigidos 
nos cuidados de saúde transfronteiriços;

8. Realça, neste contexto, o papel fundamental dos pontos de contacto nacionais ao 
fornecerem informação aos doentes e aos profissionais sobre os seus direitos, bem como 
sobre os procedimentos, custos e reembolsos, a fim de os ajudar a tomar decisões 
informadas quanto à procura de tratamento ou à prestação de um serviço, no seu país ou 
no estrangeiro, poupando, assim, tempo e custos; reconhece a importância de fornecer 
informações pormenorizadas sobre os procedimentos de queixa e a resolução de litígios 
por meios eletrónicos, através dos pontos de contacto nacionais; solicita, por 
conseguinte, a atribuição de recursos adequados para garantir o bom funcionamento dos 
pontos de contacto nacionais e promover o intercâmbio regular de informações entre si;

9. Encoraja a Comissão a promover uma maior cooperação entre as autoridades dos 
Estados-Membros em geral, e não apenas através dos pontos de contacto nacionais, e a 
avaliar melhor as vantagens das iniciativas de cooperação existentes, em particular nas 
regiões transfronteiriças, garantindo o acesso dos cidadãos a cuidados de saúde seguros, 
de qualidade elevada e eficazes;

10. Observa com satisfação o impacto positivo de iniciativas como o Cartão Europeu de 
Seguro de Doença (CESD), que é emitido gratuitamente e permite que qualquer pessoa 
que esteja segurada ou coberta por um regime legal de segurança social obtenha 
tratamento médico noutro Estado-Membro a título gratuito ou a custo reduzido; salienta 
a importância de uma cooperação bem-sucedida entre as instituições, a fim de evitar a 
utilização abusiva do CESD;

11. Lamenta que a mobilidade dos doentes para cuidados de saúde planeados e, em 
particular, cuidados especializados, noutros Estados-Membros continue reduzida, uma 
vez que em vários Estados-Membros ainda não é claro para os doentes quais os critérios 
aplicáveis no que diz respeito a tratamentos sujeitos a autorização prévia e que 
envolvam «internamento hospitalar durante, pelo menos, uma noite» e «cuidados 
altamente especializados»; exorta os Estados-Membros a clarificar e a simplificar os 
regimes de autorização prévia e recorda que qualquer sistema de autorização prévia 
deve ser não discriminatório, justificado e proporcionado em relação ao objetivo 
prosseguido, não devendo constituir um obstáculo injustificado à livre circulação dos 
doentes, impedindo que os doentes que sofrem de desigualdades entre os diferentes 
Estados-Membros no domínio da saúde tenham acesso a um tratamento especializado 
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necessário noutros Estados-Membros;

12. Salienta a importância de ter por base dados comparáveis ao acompanhar a aplicação da 
diretiva; observa que a recolha de dados varia de forma significativa entre Estados-
Membros; insta a Comissão a estabelecer e a disponibilizar publicamente parâmetros de 
referência e indicadores-chave relativos à qualidade dos cuidados de saúde e à 
mobilidade dos doentes, a fim de melhor facilitar a comparação entre Estados-
Membros;

13. Congratula-se com a intenção do Tribunal de Contas Europeu de realizar uma auditoria 
sobre a eficácia da aplicação da diretiva e de examinar, em particular, o 
acompanhamento e a supervisão desta aplicação por parte da Comissão, os resultados 
alcançados até à data a nível da prestação de cuidados de saúde transfronteiriços e a 
eficácia do quadro de financiamento da UE no que diz respeito à ação financiada;

14. Assinala que, nos termos do artigo 20.º da Diretiva 2011/24/UE, a Comissão é obrigada 
a elaborar um relatório sobre a execução desta diretiva de três em três anos; exorta, no 
entanto, a Comissão a monitorizar constantemente o desempenho e a eficiência dos 
sistemas de saúde, nomeadamente através da realização de um levantamento dos 
direitos dos doentes em toda a União, de modo a apoiar a aplicação e o cumprimento 
destes direitos, e a informar regularmente o Parlamento sobre o assunto.
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