Voto de Saudação n.º 306/XIII/2.ª
De apoio à candidatura de Portugal à sede da Agência Europeia de
Medicamentos
Portugal apresentou candidatura para sede da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e este
é um projeto e um desiderato verdadeiramente nacional. Na sequência do Brexit as agências
europeias sediadas no Reino Unido terão que ser relocalizadas e Portugal apresenta fortes
argumentos para que Lisboa seja escolhida.
A EMA é uma agência europeia da maior importância, tendo em conta que lhe compete garantir
os mais elevados standards na avaliação, supervisão e monitorização da segurança de todos os
medicamentos a utilizar na União Europeia e no Espaço Económico Europeu. Para esse efeito, a sede da
EMA deve estar localizada numa cidade que tenha um ambiente científico e académico reconhecido,
que tenha boas estruturas para instalação e que apresente condições para acolher semanalmente um
número elevado de interlocutores, num país que tenha demonstrado um desempenho de excelência
na área das agências de medicamentos.
Portugal e Lisboa cumprem todos esses requisitos e podem, para mais, oferecer qualidade de vida que
permita atrair e reter os talentos da EMA, numa envolvente cultural e científica estimulante.
Para Portugal, a escolha para sede da EMA teria um forte impacto, desde logo de carácter reputacional
e com ganho de subsequentes argumentos para a atratividade e competitividade do país, mas também
económicos aos mais diversos níveis. A localização da sede da EMA em Lisboa teria um efeito de
contágio imediato para as empresas e restantes entidades que interagem com a agência, ainda que não
tenham atividade económica direta nesse país.
Em geral, todo o setor das ciências da vida será estimulado em torno de uma agência com a importância
da EMA mas os seus efeitos não se circunscrevem às áreas conexas aos medicamentos.

Assim, associando-se aos fundamentos e objetivos acima expressos, a Assembleia da República,
reunida em plenário, saúda e apoia a candidatura de Portugal à fixação da sede da Agência
Europeia de Medicamentos em Lisboa, como de interesse nacional.

Palácio de São Bento, 10 de maio de 2017.

As Deputadas e os Deputados,

