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Benefícios da ADSE não sofreram alterações  

com a nova legislação 

 

O Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças vêm esclarecer por este meio que o 

Decreto-lei 124/2018 não implica qualquer alteração aos benefícios da ADSE face à 

situação dos últimos anos. 

Esta publicação vem apenas expressar o que já era habitualmente publicado em Leis de 

Orçamento do Estado, passando agora a estar previsto em legislação própria, que 

clarifica as responsabilidades do SNS e da ADSE. Esta clarificação foi solicitada pelo 

Tribunal de Contas, Entidade Reguladora da Saúde e Provedoria de Justiça. 

O diploma mantém as regras, ou seja, são suportados pelo SNS os medicamentos 

prescritos ou dispensados a beneficiários de subsistemas públicos como a ADSE, SAD e 

ADM no âmbito da rede nacional de prestação de cuidados de saúde (que engloba os 

estabelecimentos do SNS e por ele convencionados), o que já acontece desde 2010. 

A exceção que é feita na alínea b) do n.º 3 do artigo 28º do Decreto-Lei previne apenas 

situações em que uma entidade que é convencionada do SNS é, em simultâneo, 

convencionada da ADSE, altura em que a responsabilidade financeira pela 

comparticipação dos medicamentos e dispositivos médicos é desta última. 

A ADSE continua a comparticipar os medicamentos dispensados em ambiente hospitalar 

privado (artigo 28.º) nas situações de procedimento cirúrgico, internamento médico-

cirúrgico, tratamento oncológico e atendimento médico permanente. 

Desde 2013 que a ADSE deixou de ter responsabilidade financeira pela 

comparticipação de medicamentos e dispositivos médicos dispensados em farmácia 

de rua, sendo também da responsabilidade do SNS, o que se mantém com o presente 

decreto-lei. 
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Não houve, portanto, qualquer alteração das regras, quer do regime livre, quer do 

convencionado no que toca a medicamentos e dispositivos médicos, face à situação 

vivida nos últimos anos. 

Lisboa, 14 de janeiro de 2019 

 

Mónica Paredes / Miguel Correia Pinto 

Assessoria de Imprensa  

Gabinete do Ministro das Finanças 

Av. Infante D. Henrique, 1 

1149-009 Lisboa, PORTUGAL 

TEL + 351 21 881 68 61 / + 351 21 881 69 37 

FAX + 351 21 881 68 19 

www.portugal.gov.pt 

 

http://www.portugal.gov.pt/

