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Sua referenda

Sua comunica,.ao de

Exmo. Sr.
Presidente da Associa~ao Nacional dos
Municfpios Portugueses
Dr. Manuel Machado
Av. Mamoco e Sousa, 52
3004-511 Coimbra

Nossa rer«ge4c~
Of. nO

Assunto:

Face a notfcia publicada no Jomal de Notfcias no passado dia 13 de dezembro, que
dava conta da inten~ao do Govemo manter 0 corte nas farmacias de servi~o e que mereceu da
parte da Associa~ao Nacional de Municfpios (ANMP), uma forte reprova~ao pela nova
versao do projeto de Decreto-Lei do Ministerio da Saude.
Vern este sindicato manifestar, que esta situa~ao nao nos e indiferente e que estamos
sensfveis a preocupa~ao da (ANMP), em rela~ao ao racio do numero de habitantes por
farmacia.

o que importa verdadeiramente enos

preocupa seriamente e a decisao do Govemo,
que penaliza sobretudo os municfpios de menor dimensao demognifica e geografica,
contribuindo ainda mais para a sua interioridade e desertifica~ao, de outra forma esta medida
poe em causa as necessidades da popula~ao ao acesso aos medicamentos em muitos
municfpios.
Ao contrario do que 0 Govemo, quer fazer crer, nao e apenas 0 ajuste de horarios de
forma a integrar as farmacias de horario ininterrupto (24 horas) , nos tumos de Regime
permanente/disponibilidade e, sobretudo beneficiar os centros de media e grande dimensao,
onde se encontram, inseridas as farmacias abertas 24 horas, avidas por este tipo de servi~o.
Face ao contexto descrito, esperava-se da Associa<;ao Nacional das Farmacias,
(ANF), uma atitude pro-ativa, porem esta Associa~ao fica-se por meias palavras, frisando que
o diploma nao e 0 que as farmacias, defendem e os doentes precisam, acabando por
ficar numa atitude de passividade sem apresentar solu~oes.
Cumprimentando-o, cordialmente vimos atraves desta mlSSlva respeitosamente
solicitar a Vossa Excelencia, uma audiencia, no sentido de versar sobre 0 reproduzido.
Com os melhores cumprimentos,
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