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MOÇÃO N.º 1 

“Pela diversificação da aquisição de vacinas COVID-19” 

O Plano de Vacinação contra a Covid-19 definiu a vacinação da população de 

forma faseada, dando prioridade à vacinação de pessoas em função de critérios clínicos 

fundamentados, garantindo o funcionamento de serviços essenciais, como os serviços 

de saúde. 

Portugal investiu, pelo menos, cerca de 200 milhões € para a aquisição de mais 

de 22 milhões de doses, a serem tomadas em duas doses, sendo gratuita, universal e 

facultativa. 

Os primeiros meses de vacinação ficaram marcados por alguns atrasos e 

incumprimentos nos fornecimentos de vacinas previamente acordados com as indústrias 

farmacêuticas, tendo como consequência óbvia o atraso na concretização do Plano de 

Vacinação. 

No entanto, o combate à Covid-19 assume uma importância estratégica, pelo que 

para tal é necessário assegurar um maior fornecimento de vacinas ao nosso País, pois, 

sem mais vacinas, não é possível acelerar a vacinação da população, dando prioridade 

obviamente às pessoas que integram os grupos de risco e que asseguram o 

funcionamento de serviços de saúde ou que prestam socorro às populações, mas que, ao 

ritmo actual, será difícil alcançar o objectivo de ter 70% da população vacinada até ao 

final do Verão, atingindo a desejada imunidade de grupo. 

Como o acesso à vacinação tem de continuar a ser inscrito como objectivo 

essencial, onde, perante uma emergência de saúde pública, o objectivo de protecção da 

saúde e da vida das pessoas não deve estar subordinado aos interesses comerciais das 

empresas produtoras de vacinas. 

Considerando que as vacinas são um bem público, desenvolvidas com 

financiamento público, tendo contado com a contribuição de milhares de investigadores, 

de profissionais de saúde e de doentes, por todo o mundo, e que, neste contexto de 

Saúde Pública, as patentes devem ser libertadas, de forma a alargar a produção e a 

disponibilização da invenção, para que a vacinação da população a nível mundial seja 

mais célere. 

Considerando que na Organização Mundial de Saúde (OMS) estarão pelo menos 

registadas 15 vacinas, no âmbito do Procedimento de Listagem de Uso de Emergência 

da OMS/pré-qualificação, processo que possibilita o uso de emergência da vacina, 

assente em critérios de qualidade e segurança e que acompanha a evolução do seu 

desenvolvimento. 

Considerando que vários Estados-Membros da UE estão a assumir uma 

estratégia de diversificação das opções de compra de vacinas, que complemente e 

reforce o número de momento insuficiente de vacinas até agora obtidas no quadro dos 

acordos celebrados pela UE. 
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Considerando que a vacina é um bem que deve estar ao serviço do interesse 

público e a sua importância para proteger a saúde da população mundial no combate à 

pandemia. 

Considerando ainda que Portugal assumiu a presidência rotativa do Conselho da 

UE, podendo assim dinamizar esforços para, tão rápido quanto possível, ultrapassar os 

bloqueis e constrangimentos existentes ao nível da UE. 

Neste sentido, e na sequência da presente proposta da eleita do Partido 

Comunista Português (PCP), a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão 

ordinária no dia 2021-04-30, delibera recomendar ao Governo que: 

1 - À semelhança de outros governos da UE, inicie diligências com o objectivo 

de diversificar a aquisição de vacinas contra a Covid-19, junto de países e/ou de 

empresas farmacêuticas que as tenham desenvolvido e sejam reconhecidas pela 

Organização Mundial de Saúde. 

2 - Mantenha o procedimento com vista à autorização de introdução do mercado 

continue a ser desenvolvido pelo Infarmed, de modo a permitir ao País que disponha de 

mais vacinas e que concretize a vacinação de forma mais célere, garantindo assim a 

protecção da população. 

3 - Intervenha no âmbito de todas as organizações internacionais relevantes, com 

o objectivo de ser avaliada a revisão da validade das patentes das vacinas contra a 

Covid-19, através da partilha da tecnologia que possibilite o alargamento da sua 

produção e o aumento do seu fornecimento aos Estados. 

4 - Acompanhe o investimento necessário para a possibilidade da produção de 

vacinas em Portugal, salvaguardando a nossa soberania e reduzindo, no futuro, a 

dependência externa numa área estratégica, apoiando a investigação nesta área, em 

unidades e centros de investigação públicos, em colaboração com as instituições de 

ensino superior e o Laboratório Nacional do Medicamento. 

Mais delibera: 

5 - Remeter a presente deliberação aos Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República, ao Governo, ao Infarmed, à Ordem dos Farmacêuticos, ao Laboratório 

Nacional do Medicamento, bem como divulgá-la nos habituais locais públicos de estilo, 

incluindo o Boletim @Lumiar e sítio web da Junta de Freguesia. Juntar à acta aprovada 

em minuta. 

Assembleia de Freguesia do Lumiar, 30 de Abril de 2021 
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