
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 

Com a transferência da farmácia “Mendonça” da Apelação para Sacavém em 2018, nesta

freguesia da Apelação no concelho de Loures deixou de haver farmácia, o que manifestamente

prejudicou a acessibilidade da população a um bem essencial, o medicamento, afetando desta

forma, quer o bem-estar quer a saúde dos habitantes desta freguesia.

Esta situação será tanto mais preocupante porquanto, segundo os censos de 2011, a freguesia

da Apelação possui uma população de 5.647 habitantes, população essa que, de acordo com a

respetiva caracterização sociológica, encontra-se envelhecida na zona considerada mais antiga.

Acresce ainda que, nesta freguesia, encontramos o Bairro Municipal – Quinta da Fonte, com

residentes maioritariamente de baixos recursos socio económicos. Existe também uma Unidade

de Saúde, o que implica a necessidade de uma farmácia para apoio medicamentoso a esta

população.

De acordo com o nº 1 alínea do artigo 2º da Portaria nº 352/2012, de 30 de outubro, a abertura

de novas farmácias depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos junto do

INFARMED:

a) Capitação mínima de 3500 habitantes por farmácia aberta ao público no município, salvo

quando a farmácia é instalada a mais de 2 km da farmácia mais próxima;

b) Distância mínima de 350 m entre farmácias, contados, em linha reta, dos limites exteriores

das farmácias;

c) Distância mínima de 100m entre a farmácia e uma extensão de saúde, um centro de saúde

ou um estabelecimento hospitalar, contados, em linha reta, dos respetivos limites exteriores,

salvo em localidades com menos de 4000 habitantes.

Nos termos do previsto no nº 1 do artigo 3º da Portaria nº 352/2012, de 30 de outubro, o

INFARMED pode proceder à abertura de procedimento concursal para a instalação de uma

nova farmácia quando se verifiquem os requisitos previstos legalmente, e o interesse público na



acessibilidade dos cidadãos à dispensa de medicamentos o justifique.

De acordo com a previsão do nº 2 do artigo 3º da Portaria nº 352/2012 de 30 de outubro, a

Câmara de Loures tem legitimidade para requer ao INFARMED, I.P. a abertura de um concurso

público para a instalação de uma nova farmácia no Município, procedimento que já formalizou

no sentido da abertura de procedimento concursal para a instalação de uma farmácia na

freguesia da Apelação no Concelho de Loures.

Assim e ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa, e da alínea d) do n.º 1 do art.º 4.º do Regimento da Assembleia da República, vêm

os signatários, através de V. Exa, perguntar à Senhora Ministra da Saúde:

Qual o ponto de situação após o requerimento formulado pelo Município de Loures?1.

Está ou não a ser preparada a abertura do referido procedimento e existem outras diligências

que possam ser tomadas para minimizar a necessidade deste relevante serviço junto da

população em causa?

2.

Palácio de São Bento, 24 de junho de 2022

Deputado(a)s

RICARDO LIMA(PS)

SUSANA AMADOR(PS)

PEDRO DELGADO ALVES(PS)

MIGUEL MATOS(PS)

RITA BORGES MADEIRA(PS)

MARIA BEGONHA(PS)

ALEXANDRA TAVARES DE MOURA(PS)

DIOGO LEÃO(PS)

MARIA DA LUZ ROSINHA(PS)

JOÃO MIGUEL NICOLAU(PS)

PEDRO ANASTÁCIO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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