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Acordo entre o Est¡do Portu¡u0s, rrprurntedo ptlol Mlnbtro¡ drr Flnrnçer, dr Economla c

d¡ Saúdc c e lndú¡trlt F¡rm¡cåutlc¡

Enquadrado no Program¡ do XXI Governo na árca da Saúde, orientado pare ð crlação de um

amblente favorável entre todos os agentcs do setor à promoção e def¡sa da saúdc, de forma a

aumentar a eficlêncla do SNS face aos recursos dlsponfvels e, na área do medicamento, a

promover uma polftka sustentável de modo a conclllar o rigor orçamental com o acesso å

inovação tenpêutica, no decurso desta legislatura fol celebrado a 15 de Março de 2016 en¡re

o Estado Português, representado pelos Ministros das Flnanças, da Economla e da Saúde e a

lndústrla Farmacêutlca, representada pela APIFARMA um Acordo e com vlgència nos anos de

2016,2077 e 2018;

Os pressupostos sublacentes à celebnção do Acordo ess€ntaram essenclalmente na

importância em conslderar mecanlsmos de sustentebilldade da despesa na polltica do

medicamento, lanto por via da eficlênch na utilização dos recursos, como da conslderação de

procedimentos excecionais de alocação de recursos em função de situações extraordlnárlas,

temporalmente definldas, envoþendo mecanlsmos de partllha de risco e na lrnportåncla de

concret¡rar a médio prazo um referencial para a desgesa pública com medicementos, mais

próximo dos valores médios da União Europeia, tendo em conta os nfvels de rendimenlo, no

sentldo de crhr condições sustentávels geradoras de partilha de ganhos entre o Estado e os

atentes do setor.

Considerando a manutenção destes pressupostos e a importância de continuar a garantir uma

convergência de esforços e a desenvolver politicas de continukJade no que se refere ås formas

de articulação entre o Estado e os agentes do setor da indústria farmacêutica e tendo presente

o térrninus desta legislatura no fìnal do ano de 2019, aconselham a que se replþue no ano de

2019 o modelo do Acordo erecutado nos últimos anos,

Assim, as Pârtes acordam os segulntes termos:
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O Acordo celebrado no dla 15 de março de 2016 e referente ao triénlo 2O16-2018, entre o Estado

Português, representado pelos Minllros das Flnanças, da Economla r da Saúde e a lndúslrla

Farmacêutica, é apllcado par.l o ano de 2019 noÍ mesmos termos e condlções que vlgoraram no

ano de 2018, sendo a ¡desão por parte das empresas da lndústrla hrmacêutlca reallzada nos

termo¡ da Clausula 4 r do Acordo de 2015.

Lisboa, 3o de 4b.,' ìu. zorg

Pelo Mlnlstérfo das Finanças Pelo Mln¡stÉrio da Economia Pelo Ministério da Saúde

O M¡nlstro das Finanças O Mlnlstro da Economia A Mlnistra da Saúde

t,
Mário Centeno Pedro Slza Vielra Marta Temido

A Vice-Presidente da Díreção

Pela APIFARMA - Associação Portuguesa da lndústria FarmacÊutica,

O Fresidente da Direção
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