
 
 
 
 
 
 

 

Ao Conselho Diretivo do INFARMED, I.P.  

Att. Exmo. Senhor Presidente 

Dr. Rui Santos Ivo 

Parque da Saúde de Lisboa 

Av. do Brasil, nº 53 

1749-004 Lisboa 

 

 

Ref.ª 19/2021/IC/MS            Lisboa, 10 de Novembro de 2021 

 

Por email 

 

Assunto: Portaria relativa à revisão anual de preços dos medicamentos 2022 

 

 

Exmo. Senhor Presidente,  

Dr. Rui Santos Ivo. 

 

 

No âmbito do processo de revisão anual de preços dos medicamentos, a GROQUIFAR – 

Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos, vem por este meio pronunciar-

-se sobre o projeto de Portaria remetido no passado dia 8 de Novembro de 2021 pelo Conselho 

Diretivo que V.Exa. preside. 

 

Da análise e leitura do documento ora em apreço, e sem prejuízo de ser mantida a estabilidade 

normativa dos países de referência e do regime de preços dos medicamentos a praticar em 

2022, é entendimento da GROQUIFAR que a revisão anual de preços deve ser suspensa pelos 

motivos que em seguida explanamos: 

 

Desde logo, a necessidade de garantir o normal abastecimento na cadeia de valor e o efetivo 

acesso dos portugueses a todos os medicamentos; a inerente preocupação social resultante da 

interrupção da terapêutica dos Doentes, ficando muitos deles privados dos seus tratamentos; a 

importância da estabilidade normativa e a vitalidade e viabilidade do tecido empresarial; o 

impacto económico com todos os aumentos dos consumíveis, nomeadamente o combustível, 

principal “ferramenta de trabalho” dos Distribuidores Farmacêuticos que continuam com as 

margens de comercialização mais baixas do circuito do medicamento. 

 

A degradação anual do preço dos medicamentos decorrente de uma política de redução 

sucessiva de preços face aos preços médios na Europa, sem possibilidade de manutenção ou 

aumento dos mesmos, tem vindo a refletir-se no abastecimento do mercado, na inviabilidade 

económica crescente da Indústria, à Distribuição, passando pelas Farmácias Comunitárias. 

 



 
 
 
 
 
 

 

O abastecimento do mercado e o acesso dos doentes a todos os medicamentos é o objetivo 

principal dos diversos agentes do circuito e que justifica a suspensão da revisão anual de preços 

dos medicamentos comercializados, tal como já acontece para os genéricos, bem como a 

manutenção dos atuais países de referência para a determinação dos preços dos novos 

medicamentos que venham a ser introduzidos no mercado. 

 

Impõe-se por parte das Autoridades a preocupação e o respeito pelo princípio da estabilidade e 

o equilíbrio na cadeia de valor do medicamento junto dos Parceiros que contribuem para uma 

melhor acessibilidade do doente ao medicamento. 

 

Assinalamos ainda a preocupação pela nova crise económica com a tendência, que se estima 

contínua, de subida do preço do petróleo. Esta crise energética global reflete dificuldades na 

produção pelo enorme aumento de preços da matéria-prima e nomeadamente para a 

Distribuição Farmacêutica que assegura diariamente, em todo o País, a distribuição de todos os 

medicamentos a mais de 2700 Farmácias. 

 

Senhor Presidente, 

Face ao exposto, e sem prejuízo do crescimento da despesa com medicamentos, importa 

introduzir soluções que não inviabilizem nem bloqueiem a sua disponibilidade ou conduzam a 

ruturas, e por consequência ponham em causa os tratamentos dos Doentes.  

Privilegiando a estabilidade, o equilibrado funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e o 

abastecimento regular de medicamentos para todos os Portugueses, vimos assim por este meio 

solicitar a suspensão da revisão de preços para o ano de 2022. 

 

Na expectativa da melhor atenção de Vossa Excelência, subscrevemo-nos com os melhores 

cumprimentos, 

 

GROQUIFAR 

A Presidente da Divisão Farmacêutica 

 

 

(Isabel Cajada) 

          

 


