
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 Resolução do Conselho de Ministros nº 91-A/2021, de 9 de Julho, “Altera as medidas

aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação de calamidade”.

No seu artigo 9º-B (“Certificado ou teste para acesso a estabelecimentos”), determina-se na sub-

alínea iii) da alínea b) que:

“b) É admitida, em matéria de testagem:

(…)

iii) A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), na modalidade de autoteste, nas 24 horas

anteriores à sua apresentação, na presença de um profissional de saúde ou da área

farmacêutica que certifique a realização do mesmo e o respetivo resultado;

(…)”

Chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP que não houve qualquer contacto

prévio por parte do Governo com o setor das farmácias com vista à adoção e operacionalização

desta medida.

O CDS-PP tem vindo reiteradamente a alertar para a irracionalidade de diversas medidas que o

Governo tem vindo a implementar no combate à pandemia e entendemos que, mais uma vez,

estamos perante um exemplo flagrante de como uma medida pode revelar-se completamente

ineficaz porque o Governo, pura e simplesmente, não a acautelou devidamente.

Neste sentido, e porque estamos convictos que muitas dúvidas se levantarão face à

operacionalização da medida acima citada, entendemos ser urgente obter esclarecimentos por

parte da tutela.



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;

A Deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer à

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

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1. Confirma V. Exa. que o Governo não estabeleceu qualquer contacto prévio com o setor

farmacêutico com vista à adoção, implementação e operacionalização da subalínea iii) da

alínea b) do artigo 9º-B da Resolução de Conselho de Ministros nº 91-A/2021, hoje

publicada?

2. Assegura V. Exa. que as farmácias têm capacidade de resposta para todas as pessoas

que pretendam realizar o autoteste na presença de um profissional da área farmacêutica?

3. Quais são, concretamente, os profissionais de saúde habilitados a certificar a

realização e o resultado de um autoteste?

4. De que forma podem os profissionais de saúde ou da área farmacêutica certificar o

resultado de um autoteste? Qual o modelo de certificado a ser utilizado e onde está

disponível para que estes profissionais lhe possam aceder?

Palácio de São Bento, 9 de julho de 2021

Deputado(a)s

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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