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Introdução 

A petição deu entrada na Assembleia da República a 01 de março de 2019 e 

foi distribuída a esta Comissão no dia 20 de março. 

 

I. A petição 

A presente petição coletiva, cujo primeiro subscritor é Paulo Jorge Cleto 

Duarte, foi assinada por 56 598 cidadãos que «Solicitam a adoção de medidas 

com vista a salvar as farmácias». É referido na petição que o Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) celebra 40 anos e importa garantir a sua sobrevivência, bem 

como «o direito a saúde a todos os portugueses, independentemente da sua 

condição económica, residência, ideologia, raça ou religião». Nesse sentido, é 

exposto a importância da «rede de farmácias» existente no território nacional, 

como fator de resistência aos crescentes problemas de desertificação e de 

encerramento de serviços de proximidade. Contudo, as farmácias «mais 

pequenas, que servem as populações mais isoladas e envelhecidas, não estão 

a conseguir sobreviver», suportando «prejuízos para garantirem a dispensa de 

medicamentos comparticipados pelo Estado». Com efeito, 675 farmácias 

(cerca de 25% da rede), enfrentam processos de penhora ou insolvência. Os 

peticionários pretendem a intervenção da Assembleia na adoção de medidas 

legislativas que: 1. Garantam a igualdade e a equidade de todos os 

portugueses no acesso aos medicamentos, indispensável à coesão territorial; 

2. Atribuam incentivos e melhores condições de funcionamento às farmácias 

mais frágeis, evitando o seu encerramento; 3. Proíbam a concentração de 

farmácias e a sua instalação dentro dos hospitais; 4. Combatam as falhas de 

medicamentos; 5. Promovam o uso racional dos medicamentos; 6. Fixem um 

critério de remuneração igual para todos os agentes do sector do 

medicamento, que permita uma remuneração justa e adequada do serviço 

farmacêutico; 7. Aproximem os medicamentos das pessoas. 

 

II. Análise da petição 

O objeto da petição está bem especificado, o texto é inteligível, a primeiro 

peticionário encontra-se corretamente identificada, mencionando o seu 

endereço postal, eletrónico e telefónico e estão presentes os demais 
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requisitos de forma constantes dos artigos 9.º da Lei de Exercício de Petição 

(Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, na redação que lhe é dada pelas Leis n.º s 

6/93, de 1 de março, 15/2003, de 4 de junho e 45/2007, de 24 de Agosto). 

Assim, parece-nos que a petição reúne as condições necessárias para que 

possa ser admitida. 

 

III. Tramitação subsequente 

1. Em conformidade com o disposto nos artigos 21.º, 24.º e 26.º da Lei de 

Exercício de Petição, tratando-se de uma petição com 56 598 

assinaturas, é obrigatória a audição do primeiro peticionário, tem de ser 

apreciada em Plenário e carece de publicação no Diário da Assembleia da 

República. 

2. Nos termos do artigo 20.º da Lei de Exercício do Direito de Petição, a 

Comissão pode, para além de ouvir o peticionário, pedir informações, sobre 

a matéria, às entidades que entender relevantes. 

3. A Comissão deverá apreciar e deliberar sobre a Petição no prazo de 60 

dias (que termina a 20 de maio de 2019), a contar da data da sua admissão 

(artigo 17.º, n.º 6). 

 

IV. Conclusão 

1.  Face ao exposto, propõe-se a admissão da presente petição. 

2.  Propõe-se ainda que seja solicitada informação ao Ministro da Saúde.  

3.  Acresce referir que, ao abrigo do artigo 17.º da mesma Lei, uma vez 

admitida a petição pela Comissão, deverá ser nomeado o Deputado Relator 

que elaborará o Relatório Final a aprovar pela Comissão, o qual será 

enviado ao PAR para agendamento, sendo dado conhecimento dele à 

peticionária. 

 

Palácio de S. Bento, dia20 de março de 2019 

A Assessora da Comissão, 

 
 
 

(Rosa Nunes) 


