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O Orçamento do Estado traduz, na prática, as principais opções políticas 

do Governo, porque dá substância às escolhas feitas. Por isso, também se 

constitui como indicador para a iniciativa privada, ao enquadrar as atividades 

e balizar muito do que é o relacionamento dos agentes económicos com o 

Estado.

Para os empresários portugueses, o orçamento para 2016 falha no que sempre 

sublinhámos ser essencial para incentivar o investimento: a estabilidade e 

a previsibilidade, nomeadamente fiscal. Os agentes económicos não podem 

assumir compromissos com prazos mais dilatados quando o enquadramento 

teima em mudar ao sabor da conjuntura. 

Agrava-se este sentimento de imprevisibilidade com a insistência em velhos 

vícios, como a suborçamentação do investimento necessário ao setor da 

Saúde, que mascara a realidade em que vivemos.

Com este quadro, o investimento retrai-se, as empresas têm mais dificuldade 

em desenvolver-se e criam-se menos empregos.
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EsTADo AssiNA AcorDo 
coM APiFArMA

A APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica assinou 
um acordo com o Estado Português – representado pelos ministros das 
Finanças, da Economia e da Saúde –, que tem como objetivos contribuir para 
a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS), garantir o acesso ao 
medicamento e reforçar as condições de atratividade para o investimento 
em Portugal, entre 2016 e 2018.

Para o presidente da APIFARMA, João Almeida Lopes, “este acordo é 
virtuoso, porque abre caminho a que o investimento na Saúde passe 
a ser compatível com as necessidades das populações e com o nível de 
crescimento económico que Portugal anseia e precisa”.

O documento prossegue o princípio de melhores cuidados de Saúde para 
todos os portugueses, garantindo em Portugal o acesso a tecnologias de 
Saúde e medicação inovadoras em condição de igualdade com os restantes 
parceiros europeus. Além disso, o compromisso assume a necessidade 
de estancar e inverter o subfinanciamento crónico do Serviço Nacional de 
Saúde, condição indispensável para a sua sustentabilidade.

Para 2016, o Acordo fixa um referencial de despesa pública líquida com 
medicamentos de 2.000 milhões de euros. As empresas farmacêuticas, 
num esforço de cooperação com o Estado português, colaboram para o 
controlo da despesa pública com medicamentos no ano de 2016 mediante 
uma contribuição financeira de 200 milhões de euros.
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DEsTAqUE

orçAMENTo DA sAúDE
MANTéM-sE DEFiciTário
EM 2016

o orçAMENTo Do EsTADo PArA 2016 MANTéM A TENDêNciA Dos úlTiMos 
ANos DE sUBFiNANciAMENTo Do sETor DA sAúDE. E o sEU PEso No PiB 
coNTiNUA A cAir.

O Orçamento do Estado para 2016 mantém a tendência de subfinanciamento 
do setor da Saúde, mas prevê uma redução de 21,8 por cento do défice, face ao 
ano passado, para 179 milhões de euros.

Em 2015, o Governo previa um défice de 30 milhões de euros, que foi largamente 
ultrapassado, chegando aos 259 milhões de euros.

Para reduzir o défice me 80 milhões de euros este ano, o Ministério da Saúde 
será sujeito a um esforço acrescido, porque tem de acomodar o aumento 
das despesas com pessoal em resultado da redução do horário semanal de 
trabalho para 35 horas, da reversão dos cortes salariais e da progressão na 
carreira dos médicos e dos enfermeiros.

Acomodar o aumento da despesa com pessoal e reduzir o défice implica um 
esforço 326 milhões de euros, obtidos através da redução da despesa e do 
aumento da receita.

O peso das transferências do OE para o Serviço Nacional de Saúde, em 
percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), tem caído nos últimos seis anos, 
reduzindo-se em 0,6 pontos percentuais, para 4,3 por cento, entre 2010 e 2016.

No entanto, segundo as projeções constantes do OE para 2016, face às 
necessidades relacionadas com o envelhecimento da população, a Saúde e os 
Cuidados Continuados necessitarão de fundos adicionais da ordem dos 2,8 por 
cento do PIB, em 2060.
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sPrAY PArA HEMorrAGiAs
é APoiADo Por iNEo sTArT
O programa de aceleração Ineo Start, em Coimbra, vai apoiar o desenvolvi-
mento de um spray ou pomada para estancar hemorragias de forma rápida, 
resultado de um trabalho inicial da Universidade de Coimbra.
Este é um dos 14 projetos do programa, que é uma parceria entre a júnior 
empresa jeKnowledge da Faculdade de Ciências, o Instituto Pedro Nunes e 
a Universidade de Coimbra.
O spray, que tem como nome Super Aid, é um produto que tem como objeti-
vo estancar hemorragias de forma rápida e prática e é uma ideia que surgiu 
a partir de resultados de investigação na Universidade de Coimbra.

iNvEsTiGADorEs criAM corAçÃo 
coM célUlAs EsTAMiNAis
Investigadores da universidade japonesa de Osaka criaram um coração 
com células estaminais para melhorar o estudo dos efeitos secundários 
dos medicamentos.
Para criar este pseudocoração, os cientistas combinaram células miocár-
dicas e outras células desenvolvidas a partir de células de pluripotência 
induzida (iPS, sigla em inglês) humanas, em que a manifestação de deter-
minados genes é induzida.
Estas células têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tecido de um 
organismo adulto, o que poderá vir a permitir a reconstrução de tecidos ou 
órgãos de doentes e, como neste caso, ajudar na investigação de medica-
mentos.

BrAsil: vÍrUs ZiKA
TErá cHEGADo EM 2013
O vírus Zika responsável pela atual epidemia na América Latina terá entra-
do no Brasil entre maio e dezembro de 2013, mais de um ano antes de ser 
detetado, segundo um estudo publicado na revista científica Science.
Esta conclusão resulta da primeira análise do genoma do vírus de Zika a 
circular atualmente na região, realizada por cientistas da Universidade de 
Oxford, no Reino Unido, e do Instituto Evandro Chagas, no Brasil.
Como o sistema de vigilância epidemiológica no Brasil detetou o surto de 
Zika em 29 de abril de 2015, os cientistas concluem que o vírus esteve pelo 
menos um ano a circular no país sem ser detetado.

AlZHEiMEr: DoENTEs
PoDEM TEr MEMóriAs
Um estudo publicado na revista científica Nature revela que os doentes que 
sofrem de Alzheimer podem não ter perdido as suas memórias, mas ape-
nas ter dificuldade em aceder-lhes.
O estudo realizado pelo cientista japonês Susumu Tonegawa, Nobel da Me-
dicina em 1987, mostrou que ao estimular áreas específicas do cérebro de 
ratos com luz azul fez com que estes conseguissem recuperar memórias 
que antes lhes eram inacessíveis.

Seis associações empresariais do setor da Saúde assinaram com o Ministério 
da Saúde um compromisso para a sustentabilidade e o desenvolvimento do 
SNS e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

O acordo tem como princípios gerais garantir a sustentabilidade do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) e evidencia a importância de convergir esforços 
entre as instituições públicas e os agentes económicos, em torno de quatro 
princípios estratégicos: acesso, inovação e sustentabilidade; utilização 
racional do medicamento e produtos de saúde; supervisão do mercado; e 
investigação, desenvolvimento e competitividade.

O compromisso foi assinado pelo Ministério da Saúde, pela APIFARMA 
– Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, pela GROQUIFAR 
- Associação de Grossistas de Produtos Químicos e farmacêuticos, pela 
Associação Nacional das Farmácias (ANF), pela APORMED - Associação 
Portuguesa das Empresas dos Dispositivos Médicos, pela APOGEN – 
Associação Portuguesa dos Medicamentos Genéricos e Biossimilares e 
pela Associação de Farmácias de Portugal (AFP).
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sNs: AssociAçõEs sEToriAis AssiNAM
coMProMisso PArA A sUsTENTABiliDADE

vEr MAis

AssociAçõEs DE EMPrEsAs Do sETor DA sAúDE vÃo colABorAr PArA o DEsENvolviMENTo 
E sUsTENTABiliDADE Do sNs.

APiFArMA AssiNA AcorDo coM 
MiNisTérios DA FiNANçAs, EcoNoMiA 
E sAúDE PArA A sUsTENTABiliDADE 
Do sErviço NAcioNAl DE sAúDE 
(sNs).
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