
Os lóbis que Sócratesdesafiou

Juizes e farmácias Há dez anos o primeiro embate do governo
socialista foi com eles As férias judiciais foram reduzidas a um
mês e os medicamentos não sujeitos a receita médica passaram
a ser vendidos fora das farmácias Bandeiras demagógicas ou
com resultados efectivos Fomos ver o que aconteceu entretanto
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Não há nenhumaboa razão que impeça que os
medicamentos de venda livre não sujeitos a
receitamédica possamser adquiridos emqual
quer estabelecimento mesmo que não uma
farmácia No seu discurso de tomada de pos
se no Palácio daAjuda a 12 demarço de 2005
José Sócrates primeiro ministro eleito com
maioria absoluta surpreendeu ao lançar para
o ar uma nova bandeira política a liberaliza
ção davenda demedicamentos desde que não
sujeitos areceitamédica Entre as prioridades
elencadas relacionadas com o crescimento
económico o emprego ou a inovação apare
ceu a política do medicamento com uma no
vidade que recorda agora JoãoCordeiro à data
presidente daAssociação Nacional de Farmá
cias ANF nem sequer constava do progra

made governo Sócrates invocou a defesa da concorrência e a defe
sado consumidor que disse são para levar asério e amedidaavan
çaria mesmo poucosmeses depois em Setembro desse ano

Estava aberta a guerracom as farmácias e dias depois a 21 deMar
ço quando foi ao Parlamento apresentar o programa de Governo o
novo primeiro ministro abriu umanovafrente debatalhapolítica Des
ta vez o alvo foramosmagistrados e os tribunais ou mais exactamen
te as férias judiciais que anunciou de dois meses de duração passa
riam a ter apenas um O objectivo era promover umagestãomais ra
cional do sistema de funcionamentodajustiça por forma aque cen

tenas de milhares de processos deixassem de estar literalmente pa
rados por um tão longo período de tempo

Farmácias e juizes Foi com eles o primeiro embate do primeiro
Governo de Sócrates E se no primeiro caso as alterações entretanto
introduzidas se mantêm até hoje no segundo hámuito que tudo aca
baria por voltar quase ao que estava antes

João Cordeiro que entretanto saiu daANF para se dedicar à polí
tica e foi candidato pelo PS àCâmara de Cascais recorda A ideia que
quiserampassar foi adeque nós éramosum lóbi poderosíssimo e que
por isso tínhamos de ser atacados Produziu se então uma alteração
radical e as farmácias continuam a sofrercomo impacto Porque além
de perderem o exclusivo da venda de medicamentos e também em
nome da concorrência passaram a poder ser propriedade de não far
macêuticos ficando estes como responsáveis técnicos algo que até en
tão seria impensável

E qual é hoje o resultado As opiniões variam consoante quemolha
para a questão José António Rousseau que na altura era secretário
geral daAssociação Portuguesa de Empresas de Distribuição APED
não tem dúvidas os efeitos sãomuito positivos para o sector do reta
lho dos produtos de saúde e principalmenteparaos consumidores que
passaram a ter mais postos de venda e preços mais baixos porque as
farmácias tiveram de reajustar as suas margens Na sua opinião os
preços só não terãobaixadomais porque a indústria aindainfluencia
muito o preço devenda ao público
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AAutoridade Nacional do Medicamento INFARMED divulgou
em Janeiro dados sobre o assunto de acordo comos quais havia à data
1 013 locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica
As vendas aí realizadas concentraram se sobretudo em Lisboa Por
to e Faro Os distritos do interior comoBragança Portalegre ouGuar
da por seu turno ficam no fim do ranking tanto emnúmero depro
dutos como valor total AANF faz a análise os pontos de acesso loca
lizam se essencialmente nos centros urbanos do litoral Além disso o
preçodosmedicamentos de venda livre é hoje cerca de 12 mais caro
do que em 2005 enquanto que os que estão sujeitos a receita médica
registaram uma redução de mais de 30 Por outro lado aANF lem
bra aindaque há uma elevada concentração deste mercado com três
entidades a apresentaremmais de80 detodos osmedicamentos ven
didos fora de farmácias

O estudo do INFARMED revela que quemmais vende é a Pharma
continente leia se as conhecidas lojasWells localizadas nos grandes
centros comerciais As do Pingo Doce Jerónimo Martins aparecem
em segundo e umas e outras batem aos pontos as parafarmácias de rua
De resto acrescenta João Cordeiro são muitos os estabelecimentos
deste tipo que já tiveram de encerrar porque não têmvolume de ven
das para se aguentarem O problema diz aANF éque omercado foi li
beralizado mas pouco Por isso uma décadavolvida os resultados al
cançados estão longe dos objectivos esperados

FÉRIAS JUDICIAIS UM PRIVILÉGIO OU UMA NECESSIDADE
Nos tribunais também não foi com a redução das férias que se di

minuíramas pendências ou que os processos passaram a sermais rapi
damente despachados garantemos operadoresjudiciais Logo emAgos
to de 2015 o Parlamento aprovouumalei que teria efeito no ano seguin
te areduzirde dois meses para apenas um as fériasjudiciais que noVe
rão passaram a decorrer entre 1 e 31 deAgosto e não entre 16 de Julho
e 14 de Setembro comoacontecia anteriormente Amedida foi contro
versa e recebeugrandes protestos quer do lado da oposição parlamen
tar quer dos operadores judiciais com destaque para os magistrados
Alexandre Coelho que era então o presidente da Associação Sindical
dos JuizesPortugueses ASJP lembra se bem dessa guerra As férias
judiciais foram apresentadas às pessoas como sendo um privilégio dos
agentes dajustiçae emparticular dosjuizes quando naverdade eram
apenas um período em que os prazos judiciais não corriam e em que se
aproveitava para pôr trabalho em dia uma vez que os tribunais nunca
fechavam

Alberto Costa que eraentãoministro daJustiça levou otemana sua
primeira incursão ao Parlamento e explicou aos deputados que pelas
suas contas mais de umquinto do anojudicial dois meses e meio nomí
nimo corresponde a um tempo em que 97 dos processosj udiciais não
são mexidos Por isso garantiu então com esta mudança é esperado
um aumento de 10 dos processos concluídos Conseguiu se Longe
disso acreditaAlexandre Coelho O que se conseguiu diz foi uma per
turbação muito grande na vida dos tribunais com efeitos para todos e
com as férias pessoais que antes se distribuíam por dois meses a ter de
ser concentradas num o queobviamente não era possível

Paraos advogados amudança também não agradou RogérioAlves
que era então o bastonário daOrdem dos Advogados não tem dúvidas
foiumamedidapanfletária demagógica inócua e semqualquer efeito
Tal como estavam considera as férias judiciais tinham uma lógica du
pla evitar os tribunais desguarnecidos devido às férias pessoais dema
gistrados e funcionários e dar um tempo de respiração ao sistema e no
caso dos advogados umaoportunidade depreparar as acções mais com
plexas umavez que os prazos não corriam naquele período

E combateu se de facto a morosidade Amedida foi apresentada
para isso mas não passoudeumabandeira demagógica sem quaisquer
efeitos práticos afirmaAlexandre Coelho Nem pouco mais ou me
nos acrescentaRogérioAlves Foi apenas uma tiradademagógica inó
cua destinada a legislar com popularidade numa coisa indolor para a
generalidade das pessoas lamenta

Já em 2010 o Governo tentou aliás emendar a mão e aprovou um
diploma em que mantinha as férias só emAgosto mas estipulava que
entre 15 e 31 de Julho os prazos processuais ficavam suspensos Nessa
altura o PSjá ia no seu segundo mandato e sem a maioria absoluta dos
primeiros anos e poucos meses depois a lei foi novamentemudada des
sa vez por iniciativa do PSD e do PCP comvotos favoráveis de todos os
partidos menos do PS Ficou então como ainda hoje se mantém as fé
rias judiciais decorrem entre 16 de Julho e 31 de Agosto
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