....

emergê ncia

~m:

Dignitude...

1

I

Emergência

abem: COVID-19
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Estamos a travar uma batalha de âmbito global. Ninguém pode ficar indiferente. Todos fomos afetados pela pandemia
COVID-19 e todos somos poucos para dar resposta a esta situação.
A Associação Dignitude, promotora do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, lançou a Emergência abem:
COVID-19, para levar saúde a todos os que precisam. A saúde é um bem essencial e, mais do que nunca, temos de
fazer com que os mais frágeis continuem a aceder aos medicamentos, produtos e serviços de saúde de que necessitam
para viver.
Através da Emergência abem: COVID-19, é possível apoiar no acesso à saúde novos beneficiários referenciados por
enti dades parceiras locais como Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, IPSSs, Cáritas e Misericórdias. Cidadãos que
devido ao panorama atual apresentam necessidades específicas, decorrentes deste período t ão difícil.
Na Emergência abem: COVID-19 ajudamos ainda os doentes que carecem de terapêutica de dispensa hospitalar a
receber essa medicação através da sua farmácia. Nesta fase de emergência as despesas de distribuição destes
medicamentos pelo país, que os hospitais não têm capa cidade financeira para assumir, uma vez que já pagam a
totalidade do seu custo, custo esse que não constitui, assim, qualquer encargo para o abem:, são financiadas
solidariamente através do Fundo Emergência abem: COVID-19.
O Fundo Emergência abem: COVID-19 foi criado para responder a estes desafios, para o qual todos os portugueses
são convidados a contribuir, na certeza de que todos os donativos efetu ados são exclusivamente utilizados na aquisição
de medicamentos, produtos e serviços de saúde e na entrega de medicamentos hospitalares para quem mais precisa .
Todos podemos ajudar sem sair de casa. Junte-se a este movimento solidário e faça a diferença! Pode contribuir para

este Fundo:
•

Com um donativo no Website www.abem.pt

•

Via MB WAY, para o número 932 440 068

•

Por transferência bancária, para o IBAN: PTS0.0036.0000.99105930085.59 *

*

* Os doadores podem enviar comprovativo de transferência, nome e NIF para geral@d ignitude.org
para que lhe seja emitido o reci bo de donativo.

O Fun do arrancou co m um prim eiro donativo da Associação Dignitude e da Fundação AGEAS, ao qual já se juntaram
dezenas de cida dãos solidários, a AbbVie, a All iance Healthcare, a Associação Nacional das Farmácias, a Associação
Portuguesa da Indústria Farmacêutica, a Bene farmacêutica, a BIAL, a Brisa, a Fidelidade, a Fundação M illen nium BCP,
o Grupo Cooprofar-Medlog, a GSK Farma, a Janssen, a REN, a ViiV Health ca re, a VALORMED e a VICTORIA Seguros.
Também o Prémio João Cordeiro e os Prémios Caixa Social 2021 apoiaram esta causa. O va lor angariado conta ainda
com o montante resultante do leilão solid ário de uma camisola autografada pelo melhor jogador de futebol do mundo,
Cristiano Ronaldo. Juntos, angariámos já 210.234,98€ em donativos.
Abem da saúde. Abem de t odos.
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Entre:

Associação Dignitude, pessoa coletiva nº 513 696 628, com sede na Rua Venâncio

Rodrigues, 12, em Coimbra, neste ato representada pela Maria João Fortes Toscano, na
qualidade de Procuradora da Direção, adiante designada por Dignitude ou Primeira
Outorgante;
e

Município de Penamacor, pessoa coletiva nº 506 192 164, com sede no Largo do Município, eni

Penamacor, neste ato representada pelo Presidente da respetiva Câmara Municipal, António
Luís Beites Soares, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 35º do Anexo I da Lei nº 75/2013,
de 12 de setembro, conforme a deliberação da Câmara Municipal de Penamacor, de 17 de
julho de 2020, adiante designado por Município ou Segundo Outorgante;

Sendo adiante também designados em conjunto por Outorgantes;

Considerando que:

1.

A Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, e~
responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e gestão do Programa abem: Red1i
Solidária do Medicamento;

li.

O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento tem por objetivo garantir o acesso ao
medicamento em ambulatório por parte de qualquer cidadão que, em Portugal, se!
encontre numa situação de carência económica que o impossibilite de adquirir o:;
medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica;

Ili.

A operacionalização do

Programa abem: Rede Solidária do Medicamento est,í

essencialmente alicerçada na capacidade e logística da rede das Farmácias Portuguesas;
IV.

O Município pretende associar-se à Dignitude e contribuir para o desenvolvimento do
Programa

abem:

Rede

Solidária

do

Medicamento,

nomeadamente

através

da

disponibilização da sua capacidade agregadora, de envolvimento e de dinamização da
sociedade civil e do tecido empresarial para prossecução dos objetivos do Programa

abem: Rede Solidária do Medicamento e bem assim, em especial, através das sua ;
competências e experiência na referenciação de indivíduos socialmente vulneráveis cuja
situação seja enquadrável no Programa abem: Rede Solidária do Medicamento;
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Considerando ainda:

V.

Em dezembro de 2019 foi identificado pela primeira vez, na cidade de Wuhan, na China,
o novo coronavírus, designado SARS-CoV-2, (Síndrome Respiratória Aguda Grave) Coronavírus - 2, COVID-19. A transmissão pessoa a pessoa foi confirmada, espalhando-se
globalmente, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declara r uma situação de
Pandemia.

VI.

Vários países foram obrigados a adotar medidas excecionais, Portugal incluído. No dia 18
de março de 2020, foi declarado o Estado de Emergência no país onde, entre várias
obrigações civis, se determinou o regime de recolhimento domiciliário para a população
em geral. Os declarados grupos de risco, idosos (mais 70 anos) e pessoas com doenças
crónicas (ex.: doenças cardíaca s, diabetes e doenças pulmonares), ficam obrigados ao
dever especial de proteção. Pessoas infetada s em vigilância ativa têm obrigatoriamente
de respeitar o isolamento imposto pelas autoridades.

VII.

De acordo com a Direção Geral da Saúde (DGS), a situação epidemiológica em Portugal
tem conferido um aumento diário de casos confirmados com COVID-19, dos quais é
revelado um aumento também diário de doentes hospitalizados, inclusivamente em
unidades de cuidados intensivos, bem como é de mortes.

VIII.

Os impactos económicos e sociais desta Pandemia vão marcar a sociedade nos próximos
tempos e os mais vulneráveis estão muito mais expostos, necessitando de ser protegidas
e apoiadas agora.

IX.

Este é o momento de agir e dar resposta às necessidades da comunidade, em especial
dos munícipes, com muita responsabilidade e solidariedade.

É celebrado pelos Outorgantes o presente Protocolo de colaboração entre si para a
materialização do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, e que aqui formalizam
acordando que se regerá pelas disposições seguintes:

Primeira

(Objeto)
O presente Protocolo tem por objeto estabelecer e articular um espaço de colaboração entre a
Dignitude e o Município para o prosseguimento co mum dos objetivos do Programa abem:
Rede Solidária do Medicamento - Emergência abem: COVID-19.
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Segunda
{Contributos)

1. A Dignitude assegurará, designadamente:
a) A representação perante terceiros do Programa abem: Rede Sol idária do
Medicamento;
b) A definição e implementação de estratégias de mobilização da sociedade civil para
os objetivos de filantropia e de solidariedade do Programa abem: Rede Solidária do
Medicamento;
c)

A promoção, divulgação e comunicação do Programa abem: Rede So lidári a do
Medicamento;

d) A

sustentabilid ade

financeira

do

Programa

abem:

Rede

So lidária

do

Medicamento, em particular no que respeita à implementação do present1!
Protocolo;
e) A angariação de fundos para co-comparticipar a execução Programa abem: Red e
Solid ária do Med icamento no Município ao abrigo deste Protocolo;
f)

A articulação e interação com a rede das Fa rmácias Portuguesas, em particular no
âmb ito que decorre da implementação deste Protocolo;

g) A gestão organizativa e admin istrativa do Programa abem: Rede Sol idári a do
Medicamento no âmbito da implementação deste Protocolo;
h) O controlo e avaliação da execução operacional do Programa abem: Rede Solid ária
do Medicamento no âmbito da implementação deste Protocolo;
i)

A ava liação do impacto Programa abem: Rede Sol idária do M edica m ento no
âmbito da implementação deste Protocolo;

j)

Definição da metodologia de referenciação de pessoas em situ ação de carência
económica, público-alvo do Programa abem: Rede solidária do Medicamento.

2. O Município assegurará, designadamente:
a) A colaboração na implementação de estratégias de mobilização da sociedade civil
para os objetivos de filantropia e de solidariedade subjacentes ao Programa abem :
Rede Solidária do Medicamento;
b) A colaboração na promoção, divulgação e comunicação do Programa abem : Rede
Solidária do Med icamento;
c)

Um contributo financeiro para implementação do Program a abem: Rede Solidária
do Medicamento no âmbito deste Protocolo nos termos do Anexo ao presente
Protocolo;
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d) A referenciação dos beneficiários do Programa abem: Red e Solidária do
Medicamento ao abrigo deste Protocolo;
e) Atualização da informa ção acerca dos beneficiários do Programa abem: Rede
Solidária do Medicamento;
f)

A colaboração na avaliação da execução operacional do Programa abem: Rede
Solidária do Medicamento no âmbito da implementação deste Protocolo.

Terceira

(Acompanhamento)
A preparação e a execução operacional do Programa abem: Rede Solid ária do Medicamento
no âmbito da implementação deste Protocolo ficarão a cargo de uma equipa composta por 4
(quatro) elementos, sendo 2 (dois) designados pela Dignitude e 2 (dois) designados pelo
Município.

Quarta

(Avaliação)
Os Outorgantes farão uma avaliação da implementação do presente Protocolo a qual será
divulgada nos termos e pelos meios que forem acordados pelos Outorgantes.

Quinta

(Resolu ção)
O incumprimento das obrigações previstas no presente Protocolo confere ao Outorgante não
faltoso a faculdade de proceder à sua resolução com efeitos imediatos, mediante comunicação
escrita remetida à contraparte co m indicação sucinta dos motivos da resolução.

Sexta

(Interpretação e Lacunas)
A interpretação das disposições deste Protocolo e eventuais lacunas serão esclarecidas e
reguladas de comum acordo pelos Outorgantes, ou, não sendo logrado esse consenso,
considerando a so lução mais favorável à prossecução dos fins e objetivos assumidos no
Protocolo.
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(Anexo)
O Anexo ao presente Protocolo faz parte integrante do mesmo, partilhando inclusivamente da
sua força jurídica, define pormenorizadamente os termos e modalidades acordadas entre o-;
Outorgantes, mais concretamente sobre a referenciação dos beneficiários do Programa abem:
Rede Solidária do Medicamento, bem como os respetivos contributos financeiros.

Oitava
(Vigência)
O presente Protocolo vigorará a partir da data da sua assinatura e terá a duração de três meses,
sendo automaticamente renovado por iguais e sucessivos períodos, salvo se algum do ,
Outorgantes não pretender a renovação e para tanto proceder à sua denúncia, por escrito, com
uma antecedência mínima de 30 dias relativamente ao termo do prazo de vigência inicial ou de
alguma das suas renovações.

Celebrado em Penamacor, em 27 de julho de 2020.

Pela Dignitude

Pelo Município de Penamacor
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ANEXO

(Cláusula Sétima do Protocolo de colaboração celebrado entre a Associação
Dignitude e o Município de Penamacor}

CAPÍTULO 1

OBJECTO E ÂMBITO
Artigo lQ

(Objeto}
O presente Anexo estabelece as regras de referenciação e reconhecimento dos beneficiários do
Programa abem: Rede Solidária do Medicamento ao abrigo do Protocolo de Emergência abem:
COVID-19 celebrado entre a Associação Dignitude e o Município de Penamacor, o âmbito
material e a forma de atribuição dos benefícios facultados aos munícipes beneficiários e de
responsabilidade dos Outorgantes pelo financiamento desses benefícios.

CAPÍTULO li

DOS BENEFICIÁRIOS
Artigo 2Q

(Conceito de beneficiário}
Para efeitos deste Anexo, consideram-se beneficiários todos os munícipes que se encontram
numa situação fragilizada pela pandemia COVID-19, identificados pelo Município de
Penamacor (entidade referenciadora).
Artigo 3Q

(Identificação do beneficiário}
Os beneficiários integrados no Programa abem: Rede Solidária do Medicamento serão
portadores do cartão abem:, personalizado, conforme modelo adotado.
Artigo 4Q

(Plataforma Dignitude}
1. A Plataforma Dignitude, plataforma informática desenvolvida pela Associação Dignitude,
permite

a autonomia

promotora

e empoderamento

da transparência

e fluidez

do

das

entidades

Programa

referenciadoras,

abem:

sendo

Rede Solidária

do

Medicamento.
2.

O Município terá acesso à respetiva Área Privada da Plataforma Dignitude, com acesso
autónomo à gestão dos seus beneficiários.

Cofinanciado por:

~

:0;;~

ALGARVE :;..-

",/:-

2020

~

·'v'
\i ·

PO ISE

UNIÃO EUROPEIA

Plttlf,IIAHJ.DHUOOtUl

Fu'lOO Socbl &m::ip,)U

l"ID.UslO SDD.ü
CIMNUtO

I

...L.

Dignitude,.

MlJJIJ Ci PIO

or-;
\'\~ry/
y~

PENAMACOR

Artigo 5º

(Registo do beneficiário na Plataforma Dignitude)
1. Os beneficiários serão registados na Plataforma Dignitude, sendo a qualidade de
beneficiário validada exclusivamente por meios eletrónicos, através do cartão abem:.
2. Os dados que serão transmitidos à Associação Dignitude via Plataforma serão:
a.

Nome completo;

b. Ano de nascimento;
c.

Género;

d. Morada (freguesia, concelho, distrito);
e.
3.

B1/CC (na sua ausência o NIF ou o NISS);

O número de beneficiário abem: é gerado automaticamente pela Plataforma Dignitude e
visível ao Município na sua Área Reservada na Plataforma Dignitude.

4. O Município é responsável pela inserção dos beneficiários na Plataforma Dignitude.
5. Após inserção na Plataforma Dignitude, os beneficiários serão ativados no Programa abem :
Rede Solidária do Medicamento.
6.

Na execução do Protocolo e deste seu Anexo, a Associação Dignitude e o Município
obrigam-se a cumprir e a observar estritamente a lei aplicável à proteção e tratamento de
dados pessoais.
Artigo 6º

(Consentimento Informado)

1.

O Município compromete-se a recolher, até ao momento da entrega do cartão abem:, o
formulário de autorização de cedência de dados pessoais - Formulário de Consentimento
Informado - devidamente assinado por todos os elementos do agregado familiar,
carregando posteriormente o documento na Plataforma.

CAPÍTULO Ili

DOS BENEFÍCIOS
Artigo 7º

(Âmbito material)

1. Os benefícios concedidos ao abrigo do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento
abrangem exclusivamente os medicamentos, quando prescritos em receita médica e
comparticipados pelo SNS.
2. É conferido ao beneficiário abem: o direito a um apoio adicional ao atribuído pelo SNS,
que pode ir até ao máximo de 100% do PVP dos medicamentos prescritos, ou 100% do
PVPS, quando aplicável.
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Artigo 8º
(Livre escolha da farmácia)

Os beneficiários têm direito de escolher livremente a farmácia onde pretendem adquirir os
medicamentos abrangidos pela comparticipação do Programa abem: Rede Solidária do
Medicamento.

Artigo 9º
(Condições de dispensa)
A comparticipação pelo Programa abem: Rede Solidária do Medicamento apenas será
efetuada quando estejam reunidas as condições seguintes:
a) Receituário emitido em nome do beneficiário devidamente validado pelo prescritor;

b) Receituário válido para efeitos da comparticipação pelo SNS;
e) Apresentação do cartão abem:.

Artigo 10º
(Validação de beneficiário)
No ato da dispensa, a farmácia deve verificar se o nome inscrito na receita coincide com o do
cartão do beneficiário abem:.

Artigo 11º
(Comparticipação do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento)
1. Os portadores de receitas médicas nas condições previstas no presente Anexo têm direito
aos medicamentos com o mesmo CNPEM, sem custos, desde que optem pelo
medicamento com PVP igual ou inferir ao 5º preço mais baixo (PVPS).
2. Quando prescritos

medicamentos sem

Grupo

Homogéneo,

os

beneficiários

não

suportarão qualquer encargo.

CAPÍTULO IV

DO FINANCIAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO ABEM:

Artigo 12º
(Contributo financeiro)
1. O Município compromete-se a financiar 50% da comparticipação solidária abem: dos
beneficiários identificados e registados pelo mesmo.
2. Os restantes 50% ficarão a cargo do Fundo Solidário abem:.
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Artigo 13º
(Transferência do contributo financeiro)
1. A Dignitude remeterá, até ao dia 20 de cada mês, uma Relação Resumo Global com
informação sobre os montantes faturados pelas farmácias, no âmbito do presente
Protocolo, cujas comparticipações foram

em

benefício dos beneficiários abem:

identificados pelo Município.
2. O Município compromete-se a liquidar à Dignitude, 50% do montante indicado na
Relação Resumo Global até ao dia 10 do mês subsequente ao da sua receção,
transferindo o contributo financeiro, para o IBAN PTS0.0036.0000.99105930085.59 da
Dignitude, Fundo Emergência abem: COVID- 19.
3. A Dignitude compromete-se a devolver ao Município o respetivo Recibo de Doação, que
corresponderá ao valor do contributo financeiro liquidado.
Artigo 14º
(Ava liação)
1. Após 60 dias do início deste protocolo, os Outorgantes farão uma avaliação da
implementação do presente Anexo de Protocolo de Emergência Social.
2. Da avali ação poderá resultar uma revisão do teor do presente Anexo.

Celebrado em Penedono, em 27 de julho de 2020.

Pela Dignitude

Pelo Município de Penamacor

António Luís Beites Soares
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