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Portaria n.º 31/2004, de 16 de Agosto

COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Portaria n.º 31/2004
de 16 de Agosto

Desde a sua criação, o sistema praticado pela Previdência Social na comparticipação 
de medicamentos baseou-se na fi xação de uma taxa única para os segurados, sendo gratuita 
para os pensionistas. 

Entretanto, o mesmo acabou por se revelar manifestamente injusto, na medida em que 
não tinha em devida conta a diferenciação da importância terapêutica dos medicamentos, 
nem o valor das respectivas pensões, acarretando, ainda, elevados custos para o próprio 
regime da protecção social que o aplica; 

Assim, a sua alteração sustenta-se em critérios de essencialidade e justiça social, 
através da defi nição de escalões de comparticipação em função de prioridades terapêuticas, 
tendo em vista a racionalização do consumo, e canalizando, dessa forma, mais recursos 
para o tratamento de patologias mais graves e prolongadas;

Nestes termos,

Ao abrigo do disposto no artigo 57º do Decreto-Lei n.º 5/2004, de 16 de Fevereiro;

Manda o Governo da República de Cabo Verde, pelos Ministros do Trabalho e 
Solidariedade e de Estado e da Saúde o seguinte:

Artigo 1º
(Sistema de comparticipação)

A presente Portaria defi ne o sistema de comparticipação da entidade gestora do regime 
da protecção social dos trabalhadores na aquisição de medicamentos para os respectivos 
benefi ciários.

Artigo 2º
(Regime geral)

1. Na aquisição dos medicamentos para segurados activos e familiares, a entidade 
gestora da protecção social comparticipa numa percentagem do respectivo preço de venda 
ao público, de acordo com os escalões e condições a seguir indicados:

a) Escalão A – 90%;

b) Escalão B – 75%;

c) Escalão C – 50%;

d) Escalão D – 25%.

Artigo 3º
 (Evacuação para o estrangeiro)

Aos evacuados para o exterior do país, é garantida, na aquisição de medicamentos, 
uma comparticipação de 75% do preço de venda ao público dos mesmos.
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Artigo 4º
(Regime especial)

1. A comparticipação da entidade gestora no custo dos medicamentos para os 
pensionistas a receber pensão de valor superior a duas vezes a remuneração mínima prevista 
na tabela do Plano de Cargos, Carreiras e Salários aplicável aos agentes da Administração 
Pública é a seguinte:

a)  Escalão A – 95%;
b)  Escalão B – 85%;
c)  Escalão C – 60%;
d)  Escalão D – 35%.

2. O disposto no número 1 aplica-se aos familiares dos pensionistas, considerando-se 
como tais, os membros que conferem o direito ao abono de família.

Artigo 5º
(Valor remanescente)

Cabe ao utente a responsabilidade pelo pagamento do valor remanescente do preço do 
medicamento adquirido.

Artigo 6º
(Pensionistas Isentos)

1. Os pensionistas a receber pensão de valor igual ou inferior a duas vezes a remuneração 
mínima prevista na tabela do Plano de Cargos, Carreiras e Salários aplicável aos agentes da 
Administração Pública, obtêm os medicamentos incluídos na lista anexa, independentemente 
dos grupos e subgrupos farmacoterapêuticos, sem qualquer comparticipação, cabendo esta, 
na totalidade do preço, à entidade gestora da protecção social em referência.

2. O disposto no número 1 aplica-se aos familiares dos pensionistas, considerando-se 
como tais, os membros que conferem o direito ao abono de família.

Artigo 7º
 (Grupos e subgrupos dos diferentes escalões)

Os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que integram os diferentes escalões de 
comparticipação constam da lista anexa, a qual faz parte integrante desta Portaria.

Artigo 8º
(Tuberculostásticos)

A comparticipação nos tuberculostásticos, para qualquer das categorias de benefi ciários, 
só terá lugar em regime de internamento hospitalar.

Artigo 9º
(Comprovação do direito)

1. Os segurados activos e familiares devem identifi car-se no acto de aquisição dos 
medicamentos e comprovar o seu direito através do respectivo cartão ou de título passado 
pela entidade gestora.
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2. Os pensionistas e familiares devem fazer prova da sua qualidade de benefi ciário do 
regime especial de comparticipação ou de isenção, mediante a apresentação de credencial 
emitida, anualmente, pela entidade gestora da protecção social obrigatória.

Artigo 10º
(Entrada em vigor)

Esta Portaria entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação.

Gabinetes dos Ministros do Trabalho e Solidariedade e de Estado e da Saúde, aos 26 de 
Julho de 2004. – Os Ministros, Sidónio Fontes Lima Monteiro – Basílio Mosso Ramos.

Escalões de Comparticipação na aquisição de Medicamentos a que se refere a 
Portaria n.º 31/ 2004 de 16 de Agosto

ESCALÃO A

I – ANTI-INFECCIOSOS

I – 11 – TUBERCULOSTÁTICOS

Cicloserina

 Comprimidos ou cápsulas : 250 mg

Estreptomicina     

 Solução injectável, extemporânea: 1g (sob a forma de sulfato) ; I.M.-I.V.

Etambutol    

 Comprimidos: 100mg e 400mg (de cloridrato)  

Etambutol + isoniazida       

 Comprimidos: (Etambutol dicloridrato, 400mg e Isoniazida, 150mg)

Etionamida 

 Comprimidos: 250mg (de cloridrato)

Isoniazida

 Comprimidos: 100mg e 300mg

 Elixir: 10mg/ml

Isoniazida + Rifampicina

 Comprimidos: 150 INH / 300 RIF   

 Comprimidos: 100 INH / 150 RIF

Kanamicina  

 Solução injectável, extemporânea: 500 mg e 1g


