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• Os testes para diagnóstico devem ser universais, acessíveis, rápidos e gratuitos em toda a
UE

• Os certificados COVID-19 da UE não são documentos de viagem

• Os Estados-membros não devem impor quarentenas ou testes aos titulares dos certificados
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Parlamento adota posição para a negociação de um certificado com o objetivo de
reestabelecer a livre circulação na Europa durante a pandemia.
 
Os eurodeputados  concordaram que  o  novo  “certificado  COVID-19  da  UE”  -  em vez  do
Certificado Verde Digital, conforme proposto pela Comissão - deve vigorar durante apenas 12
meses.
 
O documento, que pode ser em formato digital ou papel, atestará que uma pessoa foi vacinada
contra o coronavírus, teve um resultado negativo num teste recente ou recuperou da infeção.
No entanto, os certificados COVID-19 da UE não servirão como documento de viagem nem se
tornarão uma condição prévia para o exercício do direito à livre circulação, defendem os
eurodeputados.
 
A proposta legislativa que abrange os cidadãos da UE foi aprovada com 540 votos a favor, 119
contra e 31 abstenções, enquanto a proposta relativa aos nacionais de países terceiros foi
aprovada com 540 votos a favor, 80 contra e 70 abstenções. A votação foi realizada na quarta-
feira e os resultados foram anunciados na quinta-feira de manhã. Tanto o Parlamento como o
Conselho estão agora prontos para iniciar as negociações. O objetivo é chegar a um acordo
antes da temporada turística no verão.
 
Testes de COVID-19 gratuitos e viagens sem restrições adicionais
 
Os titulares de um certificado COVID-19 da UE não devem estar sujeitos a restrições de
viagem adicionais, como quarentena, autoisolamento ou testes, de acordo com o Parlamento.
Os eurodeputados também sublinham que, para evitar a discriminação dos não vacinados e
por razões económicas, os países da UE devem “assegurar testes universais, acessíveis,
rápidos e gratuitos”.
 
Compatível com iniciativas nacionais
 
O Parlamento quer  garantir  que o certificado da UE funcione em conjunto com qualquer
iniciativa dos Estados-membros,  respeitando um quadro jurídico comum.
 
Os Estados-membros devem aceitar certificados de vacinação emitidos em outros Estados-
membros para pessoas inoculadas com uma vacina autorizada para uso na UE pela Agência
Europeia de Medicamentos (EMA) (atualmente Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e
Janssen),  dizem os eurodeputados.  Caberá às autoridades nacionais  decidir  se também
aceitam certificados de vacinação emitidos em outros Estados-membros para vacinas listadas
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para uso de emergência.
 
Proteção de dados
 
Os  certificados  serão  verificados  para  evitar  fraudes  e  falsificações,  assim  como  a
autenticidade dos selos eletrónicos incluídos no documento. Os dados pessoais obtidos a partir
dos certificados não podem ser armazenados nos Estados-membros de destino e não existirá
uma base de dados central estabelecida a nível da UE. A lista de entidades que vão processar
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https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_23April2021.pdf
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_23April2021.pdf


e receber  dados será pública para que os cidadãos possam exercer  os seus direitos  de
proteção de dados ao abrigo do Regulamento Geral  de Proteção de Dados.
 
Vacinas acessíveis e distribuídas globalmente
 
Por fim, os eurodeputados sublinham que as vacinas contra a COVID-19 têm de ser produzidas
em grande escala, com preços acessíveis e distribuídas globalmente. Os parlamentares ainda
expressam preocupação com os graves problemas causados por empresas que não cumprem
os cronogramas de produção e entrega.
 
Citação
 
Após a votação na sessão plenária, Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), presidente da
Comissão das Liberdades Cívicas e relator, afirmou: “Precisamos de implementar o Certificado
COVID-19 da UE para restabelecer a confiança das pessoas no Espaço Schengen enquanto
continuamos a lutar contra a pandemia. Os Estados-membros devem coordenar a sua resposta
de forma segura e garantir a livre circulação dos cidadãos na UE. As vacinas e os testes devem
ser acessíveis e gratuitos para todos os cidadãos. Os Estados-membros não devem introduzir
restrições adicionais assim que o certificado entrar em vigor.”
 
Vídeo das intervenções da Presidência Portuguesa do Conselho e de eurodeputados
portugueses no debate
 
Ana  Paula  Zacarias,  Secretária  de  Estado  para  os  Assuntos  Europeus,  em  nome  da
Presidência  Portuguesa  do  Conselho  (introdução)
 
Paulo Rangel (EPP)
 
Sara Cerdas (S&D)
 
Isabel Santos (S&D)
 
Ana  Paula  Zacarias,  Secretária  de  Estado  para  os  Assuntos  Europeus,  em  nome  da
Presidência  Portuguesa  do  Conselho  (conclusão)
 
Para saber mais
Os textos adotados estarão disponíveis aqui
Excerto do debate em sessão plenária (28.04.2021)
Observatório legislativo (cidadãos da UE)
Observatório legislativo (nacionais de países terceiros)
Conselho Europeu para a Proteção de Dados (EDPB) e Autoridade Europeia para a Proteção
de Dados (AEPD): Parecer conjunto sobre as propostas para um Certificado Digital Verde
(06.4.2021)
Serviço de estudos do PE: Certificado Digital Verde em resumo
Webinar com eurodeputados antes da adoção do mandato (26.04.2021)
Material multimédia gratuito
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=26ba24dd-3a00-14ef-a365-21ba05995fb2&date=20210428
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=11038326-c6d3-d6d3-c12d-a14acd241bbb&date=20210428
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=e53b8732-92ea-299f-7761-6c614f9c8e92&date=20210428
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=4155035b-5ea7-b1b3-3fa3-1c7c0deb6d76&date=20210428
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=15fb77fc-a58b-f742-f603-5bba63c4243c&date=20210428
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-covid-19-certificate-extracts-from-the-joint-debate_I204842-V_v
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0071(COD)&l=en
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/qanda_21_1187
http://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20210426-1215-SPECIAL-SEMINAR&rampActive=true
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=digital%20green%20certificate&


Contactos 
 
 
Márcia BIZZOTTO
Assessora de imprensa portuguesa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+32) 487 89 28 74
marcia.bizzotto@europarl.europa.eu
imprensa-PT@europarl.europa.eu

Sofia CARDOSO
Serviço de Imprensa - Estagiária

Polona TEDESKO
Press Officer

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+32) 470 884 282
polona.tedesko@europarl.europa.eu
libe-press@europarl.europa.eu

Comunicado de imprensa

PT Serviço de Imprensa, Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume Duch Guillot
Número da central de imprensa (32-2) 28 33000

4 I 4


