
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:

1 – De acordo com declarações públicas do Senhor Ministro da Saúde, proferidas em Fevereiro,

era intenção do Governo que o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos

passasse a realizar o tratamento industrial de plasma.

2 – Com esse propósito foi, inclusivamente, criado, também em Fevereiro, um grupo de trabalho

com a função de avaliar as condições em que o Laboratório Militar poderia vir a produzir

medicamentos derivados do plasma.

3 – O referido grupo de trabalho tinha de apresentar um relatório final sobre esta matéria no

prazo de 90 dias (Maio), podendo ser prolongado por mais 30 dias (Junho).

4 – Já em Janeiro deste ano, o Senhor Ministro da Saúde havia anunciado no Parlamento a

vontade do Governo em que o Laboratório Militar pudesse passar a ser uma solução para o

Estado no fornecimento de plasma.

5 – Nesse sentido, e tendo em conta que já estamos em Dezembro, o Grupo Parlamentar do

CDS-PP entende ser da maior pertinência um esclarecimento por parte do Senhor Ministro da

Saúde relativamente a esta matéria.

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,

respostas às seguintes perguntas:

1 – Pode V. Exa. fazer-nos chegar o relatório final do grupo de trabalho criado em

Fevereiro?

2 - Quais foram as conclusões do grupo de trabalho criado para realizar esta avaliação?

3 – Já tem V. Exa. uma decisão tomada relativamente à intenção do Laboratório Militar

passar a realizar o tratamento industrial de plasma?

4 – Que medidas vai V. Exa. tomar nesse sentido?

Palácio de São Bento, 15 de dezembro de 2017

Deputado(a)s

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

JOÃO REBELO(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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