
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:

No dia 21 de novembro de 2017, o Governo anunciou a deslocalização do Infarmed - Autoridade

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. de Lisboa para o Porto em 2019.

Segundo informações veiculadas pela comunicação social, a anunciada mudança pode estar

comprometida se a direção do Infarmed persistir em não colaborar com o Grupo de Trabalho de

vinte especialistas nomeado pelo senhor ministro da Saúde, para elaborar um relatório com

propostas e cenários de deslocalização do regulador do medicamento a 1 de janeiro do próximo

ano.

Numa reunião de emergência, em Lisboa, na passada quinta-feira. dia 26 de abril, o senhor

ministro da Saúde terá, segundo o jornal Expresso, garantido ao coordenador do Grupo de

Trabalho que a partir de agora haveria “maior colaboração e alinhamento” na preparação do

dossier de deslocalização por parte dos resistentes.

No dia seguinte, sexta-feira, 27 de abril, o Grupo de Trabalho, após reunião plenária, em Faro,

voltou a alertar, por escrito, o Ministério da Saúde que “a subsistirem as atuais condições tal

compromete a exequibilidade do Relatório, sem prejuízo de o Grupo de Trabalho proceder à

entrega do ‘dossier’ detalhado de todas as ações que foram desenvolvidas”.

No documento do Grupo de Trabalho a que o Expresso teve acesso, os peritos referem ainda

que a dificuldade na elaboração do relatório final, previsto para 30 de junho, se deve aos

“constrangimentos que ao longo de quatro meses comprometeram indubitavelmente o alcance

do desiderato”.

O Grupo de Trabalho queixa-se de “reiterado incumprimento” na colaboração “de organizações

ou serviços do Ministério da Saúde que devem prestar toda a colaboração que lhe for

solicitada”, conforme determina o despacho ministerial que viabilizou a transferência do



Infarmed.

Face aos entraves sentidos pelo Grupo de Trabalho, também o presidente da Câmara do Porto

voltou a escrever ao senhor ministro da Saúde a dar conta da sua preocupação em relação ao

assunto.

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 Senhor Ministro

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

resposta às seguintes perguntas:

1. Confirma V. Exa. haver falta de colaboração entre a direção do Infarmed e o Grupo de

Trabalho responsável pela elaboração do relatório com propostas e cenários de

deslocalização do regulador do medicamento da capital para o Porto?

2. Quantos pedidos de informação foram feitos pelo Grupo de Trabalho ao Infarmed, e

quantos estão por responder?

3. A transferência do INFARMED para o Porto está definitivamente decidida, ou continua

ainda a ser uma intenção?

4. Está o senhor ministro da Saúde em condições de poder afirmar não estar em causa a

transferência do Infarmed de Lisboa para o Porto, e de garantir que a deslocalização da

sede será uma realidade a 1 de janeiro de 2019?

Palácio de São Bento, 2 de maio de 2018

Deputado(a)s

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(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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