
                                      
 

 

 

 

10º Congresso Nacional das Farmácias 

Nenhuma das farmácias em hospitais do SNS 

cumpriu as suas obrigações 

João Cordeiro, Presidente da ANF, durante o 10º Congresso Nacional das Farmácias que 

decorre até amanhã, criticou a abertura de farmácias nos hospitais, algo proibido às farmácias 

privadas, adiantando que nenhuma das seis farmácias instaladas em hospitais do SNS cumpriu 

as suas obrigações financeiras para com o respectivo hospital. 

João Cordeiro deu alguns exemplos: o Hospital de Santa Maria. “Permitiu-se a instalação de 

uma farmácia nesse hospital, quando havia e há, num raio de 2 km, 77 farmácias instaladas, 

que estão obrigadas a respeitar uma distância em relação a esse hospital”. “Foram 

prejudicadas as farmácias da zona e esses hospitais, contrariamente ao que pensavam, não 

resolveram nenhum problema financeiro”. 

“O Hospital de S. André, em Leiria, já intentou uma acção judicial, actualmente em curso, para 

cobrança das dívidas ao concessionário, no valor superior a 700.000 €, acrescidos de juros. 

O Centro Hospitalar de Coimbra fez um acordo com o concessionário para pagamento a 

prestações de uma dívida superior a 485.000 €. 

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, também já intentou uma acção judicial contra o 

concessionário da farmácia, actualmente em curso, para cobrança de uma dívida superior a 

1.800.000 €, acrescidos de Juros. 

O Hospital Distrital de Faro fez também um acordo com o concessionário para pagamento da 

dívida em atraso, não tendo sido possível, até ao momento, conhecer o montante em causa. 

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, está igualmente a negociar com o 

concessionário um acordo de pagamento de dívida superior a 100.000 €. 

O Hospital de S. João é único em relação ao qual não é ainda possível nesta data falar em 

incumprimento, porque foi a última farmácia a ser instalada e não decorreu ainda o prazo para 

pagamento da primeira prestação.” 

A terminar o presidente da ANF deixou uma questão: “Quanto está a custar ao Ministério da 

Saúde a aventura destas seis farmácias?” 
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