
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

- A presidente do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P.,

Maria do Céu Machado, reuniu na semana passada com o diretor e o vice-diretor executivo da

Agência Europeia do Medicamento (EMA na sigla inglesa), tendo-lhes transmitido que, a

concretizar-se a deslocalização daquela agência para Portugal, apenas a cidade de Lisboa pode

ser considerada.

- Segundo notícia do Jornal de Notícias de 1 de junho de 2017, na reunião ficou a saber-se que

a EMA recebe anualmente 36 mil visitas de peritos, cerca de 700 por semana, “o que por si só,

na opinião de Maria do Céu Machado, não permite equacionar uma candidatura de outra cidade

que não a capital”.

- A presidente do Infarmed, ainda der acordo com o JN, sustentou a sua opinião dizendo que “é

preciso uma infraestrutura hoteleira enorme, um aeroporto com capacidade, escolas, jardins de

infância de língua estrangeira”.

- As declarações da responsável pelo Infarmed vão contra a pretensão da Câmara do Porto em

atrair a EMA para a cidade e demonstram desconhecimento quanto às capacidades que a

região tem para a acolher.

- Os critérios que irão presidir à escolha da cidade para acolher a EMA ainda não são

conhecidos, mas desde 2003 que as condições impostas à localização de novas agências

europeias são o acesso a transporte internacional, garantia de acesso à Educação, Saúde e

Segurança Social, condições de emprego para os familiares, capacidade para garantir a

continuidade da atividade da agência e dispersão geográfica.

- O mesmo jornal avança que o Governo está a dar prioridade às questões relacionadas com a

integração da família, explicando que, no caso de Lisboa ser escolhida para receber a EMA,



“será criado um balcão único para ajudar os cerca de 900 funcionários, acompanhados de 600

cônjuges e 600 filhos, a alugar casa, encontrar emprego para os cônjuges e escola para os

filhos”. Além disso, diz o JN, “as famílias beneficiarão de um IRS mais reduzido”.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Saúde, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

resposta à seguinte pergunta:

1 - Concorda, e valida, o Ministério da Saúde as declarações proferidas pela presidente do

Infarmed de que só Lisboa tem capacidade para receber a Agência Europeia do

Medicamento, caso esta venha a ser deslocada de Inglaterra para Portugal na sequência

do processo de saída do Reino Unido da União Europeia?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 7 de Junho de 2017

Deputado(a)s

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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