
N.o 146 — 27 de Junho de 2002 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A 5027

do artigo 2.o, deverá ser feita por este tipo de medi-
camento, excepto:

a) Se existir medicamento de marca similar, de
preço mais baixo, que ofereça garantia de
qualidade;

b) Se o prescritor fundamentar na receita que o
medicamento de marca tem mais vantagens para
o utente.

2 — Com base no Prontuário Nacional do Medica-
mento e no Formulário Nacional Hospitalar de Medi-
camentos, e tendo em consideração o disposto no
número anterior, a Comissão de Farmácia e Terapêu-
tica, no âmbito dos cuidados primários e dos cuidados
hospitalares, elaborará um formulário que deverá ser
actualizado anualmente.

Artigo 3.o

Promoção da prescrição de medicamentos genéricos

O Governo Regional e a Secretaria Regional dos
Assuntos Sociais são as entidades competentes para, no
âmbito do sistema regional de saúde, adoptar ou adaptar
as medidas a que se refere o artigo 5.o

Artigo 4.o

Assistência farmacêutica aos utentes da urgência

A reorganização do serviço farmacêutico hospitalar,
a que se refere o artigo 6.o, será efectuada tendo em
conta as especificidades do Serviço Regional de Saúde
e do Centro Hospitalar do Funchal, com o objectivo
da melhoria da assistência terapêutica aos utentes.

Artigo 5.o

Aquisição de medicamentos

No âmbito dos procedimentos de contratação para
a aquisição de medicamentos, promovidos pelo Serviço
Regional de Saúde, os serviços deverão optar pela aqui-
sição de medicamentos genéricos, desde que os medi-
camentos de marca não se apresentem com mais baixo
preço e com garantia de qualidade.

Artigo 6.o

Apoio técnico e informação

1 — À Secretaria Regional dos Assuntos Sociais com-
pete articular-se com os serviços responsáveis do Minis-
tério da Saúde, tendo em vista promover a informação
e formação dos agentes envolvidos na execução da Lei
n.o 14/2000, de 8 de Agosto, e do presente diploma.

2 — A Secretaria Regional dos Assuntos Sociais
deverá promover a elaboração de guias de orientação
terapêutica (guide lines), com o objectivo de obtenção
de uma maior qualidade e racionalização na prescrição.

Artigo 7.o

Comparticipação

Os medicamentos cuja prescrição não tenha obede-
cido às regras constantes da Lei n.o 14/2000, de 8 de
Agosto, com as adaptações constantes do presente
diploma, não são comparticipados.

Artigo 8.o

Disposição transitória

O período transitório, a que se refere o n.o 1 do
artigo 8.o da Lei n.o 14/2000, de 8 de Agosto, não pre-
judica a aplicação das normas constantes do presente
diploma, designadamente o artigo 2.o

Artigo 9.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor 60 dias após a
sua publicação e só é aplicável aos procedimentos ini-
ciados após essa data.

Aprovado em sessão plenária em 22 de Maio
de 2002.

O Presidente da Assembleia Legislativa Regional,
José Miguel Jardim d’Olival Mendonça.

Assinado em 4 de Junho de 2002.

O Ministro da República para a Região Autónoma
da Madeira, Antero Alves Monteiro Diniz.

Decreto Legislativo Regional n.o 10/2002/M

Extingue o Núcleo Regional do Projecto VIDA

Pelo Decreto Legislativo Regional n.o 1/98/M, de 10
de Março, foi criado o Núcleo Regional do Projecto
VIDA.

A abrangência do fenómeno da toxicodependência,
a dinâmica entretanto desenvolvida pelo Núcleo Regio-
nal do Projecto VIDA, bem como a recente aprovação
do Plano Regional de Luta contra a Droga e a Toxi-
codependência, reclamam a criação de um novo serviço,
com uma orgânica mais estruturada, simultaneamente
simples e flexível, que possa dar resposta aos novos desa-
fios que a prevenção desta problemática implica.

Nesta sequência, o Governo Regional da Madeira
criou, recentemente, o Serviço Regional de Prevenção
da Toxicodependência, na directa dependência da Secre-
taria Regional dos Assuntos Sociais, justificando-se, em
consequência, proceder à extinção do Núcleo Regional
do Projecto VIDA.

Assim:
A Assembleia Legislativa Regional da Madeira

decreta, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.o 1
do artigo 227.o da Constituição da República Portuguesa
e na alínea c) do n.o 1 do artigo 37.o do Estatuto Polí-
tico-Administrativo da Região Autónoma da Madeira,
aprovado pela Lei n.o 13/91, de 5 de Junho, revisto e
alterado pelas Leis n.os 130/99, de 21 de Agosto, e
12/2000, de 21 de Junho, o seguinte:

Artigo 1.o

Objecto

É extinto o Núcleo Regional do Projecto VIDA, abre-
viadamente designado por Projecto VIDA, instituído
pelo Decreto Legislativo Regional n.o 1/98/M, de 10
de Março.

Artigo 2.o

Revogação

É revogado o Decreto Legislativo Regional n.o 1/98/M,
de 10 de Março.
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Artigo 3.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Aprovado em sessão plenária em 23 de Maio
de 2002.

O Presidente da Assembleia Legislativa Regional,
José Miguel Jardim d’Olival Mendonça.

Assinado em 4 de Junho de 2002.

O Ministro da República para a Região Autónoma
da Madeira, Antero Alves Monteiro Diniz.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Acórdão n.o 254/2002 — Processo n.o 425/02

Acordam, em plenário, no Tribunal Constitucional:

I — O pedido e os seus fundamentos

1 — Em 31 de Maio de 2002, o Presidente da Repú-
blica requereu ao Tribunal Constitucional, nos termos
do artigo 278.o, n.os 1, 3 e 8, da Constituição da República
Portuguesa e dos artigos 51.o, n.o 1, e 57.o, n.o 1, da
Lei sobre Organização, Funcionamento e Processo do
Tribunal Constitucional, «a apreciação da constitucio-
nalidade da norma constante do artigo 1.o do decreto
da Assembleia da República n.o 3/IX, recebido na Pre-
sidência da República no passado dia 24 de Maio para
ser promulgado como lei».

O pedido vem acompanhado de fotocópias do decreto
n.o 3/IX, da Assembleia da República, e da proposta
de lei n.o 4/IX, apresentada pelo Governo à Assembleia
da República.

2 — O Presidente da República fundamentou as suas
dúvidas sobre a constitucionalidade da referida norma
nos seguintes termos:

«I — A liberdade e a independência dos órgãos de
comunicação social perante o poder político e o poder
económico são garantias constitucionalmente previstas.
E, especificamente no que se refere aos meios de comu-
nicação social do sector público, a Constituição é ainda
mais exigente quando, no artigo 38.o, n.o 6, obriga a
que a sua estrutura e o seu funcionamento salvaguardem
a sua independência perante o Governo, a Adminis-
tração e os demais poderes públicos.

A própria existência de um serviço público de rádio
e de televisão bem como a garantia da sua independência
constituem, de resto, os principais objectivos que, do
ponto de vista do Presidente da República, interessa
preservar. É precisamente porque esses objectivos são
simultaneamente garantias constitucionalmente previs-
tas que importa, desde o primeiro momento, dissipar
todas as dúvidas de constitucionalidade que as diferentes
propostas e opções possam colocar. Essa é, mesmo, uma
condição da própria transparência e clarificação do livre
debate público democrático que está por fazer quanto
às diferentes opções políticas sobre o modelo de serviço
público e a necessária reestruturação da televisão
pública. Não é de bom conselho desenvolver-se um
debate com esta importância partindo de posições fecha-

das ou de alguma forma ensombradas por eventuais
dúvidas de constitucionalidade.

II — 1 — A independência dos meios de comunica-
ção social do sector público perante o Governo é uma
garantia institucional a que, por força do disposto no
artigo 17.o da Constituição, é aplicável o regime de pro-
tecção privilegiada conferida pela Constituição aos direi-
tos, liberdades e garantias. E, como é próprio das garan-
tias institucionais, o seu âmbito nuclear é apreensível
não apenas da leitura da norma constitucional, mas tam-
bém através dos complexos normativos constituídos
pelas normas ordinárias que dão expressão e contornos
jurídicos à realidade institucional objecto da garantia.

A norma constante da alínea a) do n.o 2 do artigo 48.o
da Lei n.o 31-A/98, de 14 de Julho, segundo a qual
o Conselho de Opinião do serviço público de televisão
emite parecer vinculativo sobre a composição do órgão
de administração da empresa concessionária, parece
constituir actualmente, no plano da estrutura da
empresa, a principal ou, até, a única expressão normativa
ordinária densificadora daquela garantia institucional.

Nos termos da alteração agora proposta, a compe-
tência do Conselho de Opinião para dar parecer vin-
culativo sobre a composição do órgão de administração
da empresa concessionária do serviço público de tele-
visão é eliminada, sendo substituída pela competência
de dar parecer, não vinculativo, sobre a nomeação e
destituição dos directores que tenham a seu cargo as
áreas da programação e informação da empresa con-
cessionária do serviço público.

Atendendo ao facto de aquela competência constituir
actualmente a principal ou a única salvaguarda insti-
tucional, no plano da estrutura da empresa, da inde-
pendência do meio de comunicação social em causa,
e sendo aqui irrelevante a opinião que se tenha acerca
da validade do concreto parecer emitido pelo Conselho
de Opinião, suscita-se-me a dúvida de saber se não
estará, com a presente alteração legislativa, a ser violado
o conteúdo essencial da referida garantia institucional
de independência estrutural de meio de comunicação
social do sector público.

2 — Em qualquer caso, e independentemente da res-
posta a esta dúvida, a alteração legislativa em apreço,
constituindo uma restrição à garantia institucional da
independência de meio de comunicação social do sector
público — tal como ela obteve realização na ordem jurí-
dica —, só será constitucionalmente legítima quando for
proporcional, idónea, exigível e necessária à prossecução
de um outro interesse constitucionalmente protegido.
Ora, como resulta da própria nota justificativa da pro-
posta de lei n.o 4/IX, apresentada pelo Governo à
Assembleia da República, foi sobretudo o contexto polí-
tico determinado pelas circunstâncias, conteúdo, alcance
e consequências do parecer negativo recentemente emi-
tido pelo Conselho de Opinião que deu origem e fun-
damento à presente iniciativa legislativa.

Nessa altura, suscita-se-me a dúvida se na restrição
operada pela alteração legislativa em apreço terão sido
devidamente preenchidos os requisitos constitucionais
exigidos pelos n.os 2 e 3 do artigo 18.o da Constituição.»

Admitido o pedido, foram de imediato distribuídos
os autos.

3 — Notificada a Assembleia da República, na pessoa
do seu Presidente, para se pronunciar, querendo, sobre
o pedido, nos termos do artigo 54.o da Lei do Tribunal
Constitucional, foi recebida resposta, subscrita pelo Pre-
sidente da Assembleia da República, a oferecer o mere-
cimento dos autos.


