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MERCADO E ENCARGOS DO SNS COM MEDICAMENTOS 
 

MERCADO AMBULATÓRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Junho, de acordo com os dados da IQVIA, o mercado 
ambulatório (a PVA) registou um aumento homólogo de 
0,6% em valor, com vendas de 155,5 M€, apesar de recuar 
-5,1% em termos de número de embalagens dispensadas, 
para os 18,8 milhões de embalagens.  

No acumulado de 2020, o mercado totaliza vendas de 
1.065,6 M€, +5,4% que em igual período de 2019, com a 
dispensa de 134,7 milhões de embalagens, +2,8% em 
termos homólogos. Estes valores encontram-se ainda muito 
influenciados pelas vendas atípicas do mês de Março, que 
foram entretanto e em parte contrabalançadas com as 
dinâmicas inversas de Abril e Maio. O preço médio unitário 
situa-se nos 7,91€, mais 2,5% que o valor do 1ºS de 2019. 

O mercado concorrencial está a crescer em valor 3,5%, 
resultado do aumento das vendas de genéricos e da entrada 
de novos medicamentos com concorrência de genéricos em 
2020, representando 46,5% do mercado total. Em volume o 
crescimento no acumulado de 2020 é de 5,7%. 

Também o mercado comparticipado segue a mesma 
dinâmica do mercado total, com crescimento de +5,7% em 
valor e 3,6% em volume. Representando 80,2% do valor 
total do mercado. 

 

O Top 10 de vendas, em valor, no YTD 2020, contínua a ser 
ocupado pelas classes terapêuticas que incluem os 
medicamentos usados no tratamento das doenças crónicas 
mais comuns.  

A ocupar o 1º lugar está a classe dos antidiabéticos orais 
inibidores da DPP-IV, com uma quota em valor de 6,2%, 
seguida dos anticoagulantes orais com 5,6%, e em terceiro 
lugar os Antidepressores com 3,8%.  

Em termos de crescimento homólogo em valor, o destaque 
vai para a classe dos antidiabéticos inibidores da SGLT2, 
que registam um crescimento homólogo de 53,8%, 
resultado do crescimento do volume em 58,6%, seguida dos 
Analgésicos N/ Narcóticos com +18,9% em valor devido ao 
aumento do volume em 25%. 

Fonte: IQVIA; Análise APIFARMA 

Mercado Ambulatório Jun.20 V.H. (%) YTD 2020 V.H. (%)

M. Valor (M€, PVA) 155,5 0,6% 1.065,6 5,4%

M. Volume (M. Emb.) 18,8 -5,1% 134,7 2,8%

Preço médio unitário 8,27 6,0% 7,91 2,5%

M. Concorrencial (M€, PVA) 71,4 -1,7% 495,5 3,5%

M. Comparticipado (M€, PVA) 125,9 1,0% 855,1 5,7%
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MERCADO GENÉRICO E CONCORRENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO OTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENCARGOS SNS NO AMBULATÓRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INFARMED e CEFAR 

A monitorização do INFARMED e CEFAR mostra que os 
encargos do SNS com medicamentos dispensados no 
ambulatório registaram, em Maio, um decréscimo de -12,2%, 
resultado da dispensa de -18,0% das embalagens que em 
Maio de 2019.  

Assim no YTD 2020, os encargos do SNS com medicamentos, 
no canal farmácia, totalizam 579,1 M€, +5,9% em termos 
homólogos, equivalente a +33 M€, tendo sido dispensadas 
68,5 milhões de embalagens, correspondendo a uma redução 
de -1,2%, ou seja, menos 0,8 milhões de embalagens.  

O PVP médio unitário foi de 12,94 euros, o que representa um 
aumento de 5,1% face a igual período de 2019. 

A taxa média de comparticipação foi de 65,4%, mais 1,3 p.p. 
que em igual período de 2019. 

O encargo médio por embalagem foi de 8,51 €. Já o encargo 
médio por receita médica foi de 15,48 €, +9,8% que em igual 
período de 2019.   

De acordo com os dados do hMR, o mercado OTC, no canal de 
dispensa ambulatório, totalizou, no acumulado a Junho de 2020, 
vendas de 190,8 M€ (valores a PVP), resultado da venda de 22,6 
milhões de embalagens, apresentando assim uma dinâmica 
homóloga de -0,2%, em valor e -3,4% em volume. 

O mercado OTC representa, no YTD 2020, 13,0% das vendas, a 
PVP, de todo o canal ambulatório nas farmácias, e 17,5% do volume. 

As 3 principais classes terapêuticas, em valor, estão relacionadas 
com a gestão da dor, Anti-inflamatórios e Analgésicos, e tratamento 
das pernas. Já em volume a classe que registou maiores vendas foi 
a dos Analgésicos e Antipiréticos, sendo que também é a classe com 
maior crescimento homólogo, 14,1%. 

 

 

Fonte: hMR, Análise APIFARMA; V.H. calculadas 

considerando os valores reais de cada período. 

O mercado dos medicamentos com a classificação formal de 
genéricos vendidos na farmácia, registaram vendas de 32,1 M€ 
em Junho, V.H. de +2,5%, resultado da dispensa de 6,3 milhões 
de embalagens, -1,7% que em Julho de 2019. No acumulado do 
corrente ano, as vendas totalizam 218,9 M€ em resultado da 
dispensa de 45 milhões de embalagens, o que representa uma 
variação homóloga de 6,13% e 6,4% respectivamente.  

O preço médio unitário situa-se nos 4,87 €, a PVA. 

O mercado concorrencial, i.e., mercado com concorrência de MG, 
totaliza, no YTD 2020, 495,5 M€, a que corresponde uma quota de 
mercado em valor de 46,7%, que sobe para os 73,5% em termos de 
quota em volume unitário.  

Este mercado regista no acumulado do ano crescimentos de 3,5% 
em valor e 5,7% em volume. 

YTD 2020

Valor 190,8

Tx.V.H. -0,2%

Volume 22,6

Tx.V.H. -3,4%

13,0%

8,44

MERCADO OTC 

Mercado 

Ambulatóri

o de OTC

Quota no M. 

Ambulatório (valor)

PVP médio unitário

Valor 579,1 M€ V.H.(%) = +5,9%

Volume 68,0 milhões Emb. V.H.(%) = -1,2%

Encargos SNS - 

YTD 2020

Fonte: IQVIA, Análise APIFARMA; V.H. calculadas considerando os valores reais de 
cada período. 
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MERCADO HOSPITALAR – ENCARGOS DO SNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MERCADO HOSPITALAR – DÍVIDA DAS ENTIDADES PÚBLICAS À INDUSTRIA FARMACÊUTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONJUNTURA MACROECONÓMICA E POLÍTICA 
 

INFLAÇÃO  

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: APIFARMA - empresas associadas (medicamentos e de DiV) 

A dívida total das entidades públicas à Industria 
Farmacêutica, monitorizada pela APIFARMA junto das 
suas associadas, registou em Junho uma redução de 20,3 
M€, para os 739,8 milhões de euros, i.e., -2,7%, em relação 
ao mês anterior, que se ficou a dever essencialmente à 
realização de rappel por parte de algumas empresas. 

Já a dinâmica da dívida vencida foi diferente, continuou a 
crescer, ainda em resultado do efeito das vendas 
extraordinárias de Março, totalizando 487,1 M€, 
representando agora 65,8% do valor total. 

O prazo médio de recebimento foi de 240 dias, continuando 
acima do prazo definido pela Directiva aplicável. 

Fonte: INE 

De acordo com a monitorização do INFARMED, os encargos 
com medicamentos hospitalares, continuaram em Maio a 
registar redução de valor, -16,4%, impulsionados pela redução 
do volume de unidades dispensadas. Estes resultados devem-
se, em grande parte, à redução da actividade hospitalar devida 
à situação de pandemia por Covid-19.   

Desta forma, e no acumulado a Maio de 2020, os gastos  
hospitalares somam 560 M€, com uma variação homóloga de 
-0,5%, ou seja, menos 3 M€, e a utilização em unidades 
CHNM, regista uma redução homóloga de -6,8%, tendo sido 
dispensadas 100,4 milhões de unidades.  

A análise por área de prestação mostra que 84% dos gastos 
se refere ao ambulatório Hospitalar. O Internamento, Cirurgia 
e Urgência representam apenas 12%. 

Fonte: INFARMED  

560,0 M€ V.H.(%) = -0,5%

100,4 milhões uni. V.H.(%) = -6,8%

Encargos SNS - 

YTD 2020

De acordo com o INE, em Junho 2020, a taxa de inflação foi 
de 0,1%, superior em 0,8 p.p. à observada em Maio.  

Nas classes com contribuições positivas para a variação 
homóloga do IPC destacam-se as classes dos Bens 
alimentares e bebidas não alcoólicas e dos Restaurantes e 
hotéis. Nas classes com contribuições negativas salientam-
se as classes dos Vestuário e calçado, dos Transportes e do 
Lazer, recreação e cultura. 

A variação média dos últimos 12 meses foi 0,1%. 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO SNS  

De acordo com a execução orçamental da DGO, de Maio de 2020, 
o SNS totalizou uma despesa de 4.591,8 M€, representando um 
crescimento homólogo de +9,2%, equivalente a mais 388 M€.  

Apesar do aumento da despesa, o saldo final do SNS situou-se em 
69,3 milhões de euros, representando uma melhoria de 296,8 M€ 
face ao período homólogo, o que traduz um aumento de 17,2% da 
receita, superior em 8 p.p. ao da despesa. O aumento da receita 
resulta essencialmente do aumento das transferências do OE. 

Os números reflectem o aumento das despesas nas principais 
rubricas: a de pessoal, que teve uma variação em 9,2%, e a dos 
fornecimentos externos (PPP, MCTD e Medicamentos). Destaca-
se, ainda, o contributo da rubrica de outra despesa resultado do 
aumento dos encargos associados à prevenção e tratamento da 
doença COVID-19, em particular: i) as transferências para a 
Direção-Geral da Saúde para efeitos de financiamento de compras 
de Equipamento de Proteção Individual (68,8 M€) e ii) do 
investimento (62 M€). 

Já a dívida a fornecedores externos, e em resultado de mais um 
pagamento extraordinário por parte das Finanças, reduziu os 
pagamentos em atraso, i.e. divida vencida a mais de 90 dias.  

 

ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

A subida a pique dos gastos públicos por causa da crise 
pandémica, aliada à queda abrupta da receita, vão abrir um 
buraco orçamental de 13.675 milhões de euros, o que em 
percentagem do PIB significa um défice de 6,3%. A 
concretizar-se a previsão, será o maior desde 2011 (7,7%).  
Numa trajectória descendente há vários anos consecutivos, o 
rácio da dívida pública vai dar um salto de 16,7 pontos 
percentuais, passando dos 117,7% do PIB com que fechou 
2019 para os 134,4% do PIB em 2020 por causa da pandemia. 

Já o PIB de 2020 será de -6,9% e a taxa de desemprego subirá 
para os 9,6%.  
Nesta conjuntura o Governo propôs um Orçamento 
suplementar para 2020 e apresentou um Programa de 
Estabilização Económica e Social (PEES), com diversas 
medidas para os sectores mais afectados, as quais incluem 
medidas de reforço do SNS valorizadas em cerca os 100 
milhões de euros.

 
 

CONJUNTURA LEGISLATIVA E REGULAMENTAR 

LEGISLATIVA 

 
Proposta de Lei 33/XIV – Orçamento Suplementar para 2020, o 
qual apresenta um reforço de 504 M€ para a Saúde, que garante 
um aumento do orçamento do SNS de13% face a 2019. O défice 
previsto pelo Governo para este ano será de 6,3%, devido ao 
aumento da despesa e diminuição da receita. Com a pandemia, 
a previsão de receita fiscal das administrações públicas encolhe 
5,8 mil milhões de euros, desaparecem ainda 2,3 mil milhões de 
euros em contribuições para a Segurança Social e somam-se 4,4 
mil milhões de euros à despesa.  

 

Programa de Estabilização Económica e Social - O programa 
apresenta as principais medidas que o Governo pretende 
adoptar, divididas em quatro grandes áreas: emprego, social, 
empresas e quadro institucional. O Governo Português prevê 
uma queda do PIB de 6,9% para 2020 e um crescimento de 4,3% 
em 2021. 
 

REGULAMENTAR  

Medicamentos Comparticipados - Lista dos novos 
medicamentos comparticipados com início de comercialização a 
1 de Junho, fornecida pelo INFARMED. 

 
 
 

Fontes: DGO, ACSS; 

https://www.mynetpress.com/mailsystem/notician.asp?ref4=7f&ID=%7b60D0329B-EB84-4969-97C5-6C45530680F0%7d
https://www.dnoticias.pt/pais/medidas-de-reforco-do-sns-rondam-os-100-milhoes-de-euros-YH6393652
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45008
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=2bfb0731-addf-4b18-aed3-a6160135439f
https://www.apifarma.pt/Documentos%20ENews/2020/MCJulho20.pdf
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ESTUDOS E PUBLICAÇÕES 
  
WORLD COMPETITIVENESS RANKING 2020 – publicado pelo 
Institute for Management Development, Portugal ocupa a 37.ª 
posição, em termos de competitividade, numa lista de 63 
economias a nível mundial, tendo subido duas posições 
relativamente a 2019. As primeiras posições no ranking global 
pertencem a Singapura, Dinamarca, Suíça, Holanda e Hong 
Kong. A Dinamarca é o país da UE melhor classificado. Entre as 
10 economias mais competitivas encontram-se ainda as 
seguintes economias da UE: Holanda (4ª posição) e Suécia (6ª). 
Nos critérios considerados no índice, Portugal ocupa as 
seguintes posições: Infraestruturas – 27ª (subiu duas 
posições);Eficiência dos organismos públicos – 34ª (subiu três 
posições); Desempenho económico – 41ª (subiu duas posições); 
Eficiência empresarial – 41ª (subiu quatro posições). 
 

EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD (EIS) - No EIS 2020, com 
dados relativos a 2019, são avaliados os desempenhos dos 
estados-membros da UE em áreas específicas de Inovação 
como Recursos Humanos, atractividade dos sistemas de 
investigação; inovação em pequenas e médias empresas 
(PME); colaboração e articulação em Inovação, entre outras. 
Portugal surge no grupo dos países classificados como 
inovadores fortes. Portugal subiu uma posição no conjunto dos 
países da UE27, ocupando a 12ª posição do ranking, acima de 
países como Espanha (14ª), Itália (18ª) e Grécia (20ª) e logo 
abaixo da Estónia. Portugal lidera a Inovação em pequenas e 
médias empresas (PME), sendo seguido por Finlândia, Áustria 
e Bélgica. O EIS 2020 revela ainda que, entre 2012 e 2019, a 
União Europeia aumentou em 8,9 pontos percentuais a sua 
performance em Inovação. No mesmo período, o desempenho 
de Portugal cresceu mais de 20 pontos percentuais. 

 
 
 

DESTAQUES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

Em Junho, surgem os primeiros relatos de cansaço nas equipas 
que combatem a COVID-19. Cerca de 52% dos profissionais de 
saúde apresentam sinais de exaustão física ou psicológica e 
burnout relacionado com o exercício da sua actividade durante a 
pandemia. 

Nesta linha, o Governo anunciou a contratação de mais 
profissionais de saúde e um reforço da actividade assistencial. 
Os 2.800 profissionais contratados para responder à pandemia 
de covid-19 vão ser integrados no Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) e a eles juntar-se-ão mais 2.710, a contratar até ao fim do 
ano. O bastonário da Ordem dos Médicos considerou a decisão 
importante, mas advertiu que “os incentivos não chegam” e que 
Portugal é o país da Europa que menos valoriza esta classe. 

É também em Junho que a comunicação social começa a 
dedicar atenção aos danos colaterais infligidos ao Sistema de 
Saúde, em virtude da focalização na COVID-19. Os hospitais 
fizeram até Maio menos 902 mil consultas e menos 85.000 
cirurgias relativamente ao período homólogo, revelou a tutela da 
Saúde, sublinhado a necessidade de recuperar a actividade 
assistencial suspensa pela pandemia. 

Surgem ainda sinais de preocupação das autoridades quanto à 
quebra registada no número de vacinas administradas nos 

meses atingidos pela pandemia da COVID-19. Em Maio, o 
número de vacinas administradas caiu mais de 40% em 
comparação com o mesmo mês de 2019, fixando-se em 
300.693, segundo os dados do SNS. 

Destaque ainda para o anúncio do reforço de 504,4 milhões de 
euros para a saúde no Orçamento de Estado Suplementar (OE) 
para 2020, passando assim para um total de 11.730 milhões de 
euros, mais 4,5% do que estava inicialmente previsto. O 
bastonário da Ordem dos Médicos considera o reforço 
“insuficiente”. De acordo com a Secretária de Estado Adjunta e 
da Saúde, a verba vai permitir contratar quase 3.000 
profissionais até Dezembro e integrar os contratados na fase de 
estado de emergência. 

Nota final para as declarações do presidente da APIFARMA que 
sublinhou que “a área da saúde e o sector farmacêutico podem 
ser críticos para a reactivação em pleno da economia portuguesa 
e que a indústria farmacêutica em Portugal assumiu a vontade 
de ajudar a debelar esta crise, através de envolvimento em 
projectos que marcam a diferença e com doações que 
superaram os 3 milhões de euros”. 

 

A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (APIFARMA) FOI FUNDADA EM 1975, SUCEDENDO AO GRÉMIO NACIONAL DOS INDUSTRIAIS DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, INSTITUIÇÃO 

CRIADA EM 1939. ACTUALMENTE, REPRESENTA MAIS DE 110 EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA PRODUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO, VACINAS, E DIAGNÓSTICOS IN VITRO 

https://worldcompetitiveness.imd.org/rankings/WCY
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en

