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Ex.ma Senhora,
A rede de farmácias comunitárias dos Açores, distribuída por todas as ilhas da Região, garante
o primeiro apoio na doença, acesso seguro aos medicamentos e aconselhamento em saúde, a
todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica.
Servir os nossos utentes, de forma cada vez mais adaptada às suas necessidades, sempre foi a
nossa maior prioridade e queremos continuar a fazê-lo, através da combinação de inovação
tecnológica e saúde pública.
Desta forma, em todas as farmácias dos Açores, no âmbito do acesso às comparticipações pela
globalidade dos beneficiários do Serviço Regional de Saúde, o processo já é totalmente
automático e desmaterializado, através da emissão mensal de uma factura pelas farmácias,
com a totalidade das comparticipações efectuadas, ao Serviço Regional de Saúde, por
intermédio da Associação Nacional das Farmácias.
Pela nossa proximidade às populações, no âmbito da intervenção local em saúde, as farmácias
têm um papel social indispensável. Todos os dias, ao balcão das nossas farmácias, somos
confrontados com utentes de elevada fragilidade para os quais é muito difícil suportar o valor
não comparticipado do medicamento.
Face a esta realidade, o Setor Social, representado pela Cáritas Portuguesa e pela Plataforma
Saúde em Diálogo, juntou-se ao Setor da Saúde, representado pela Associação Portuguesa da
Indústria Farmacêutica e pela Associação Nacional das Farmácias, nascendo assim, a 4 de
novembro de 2015 a Associação Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS),
sem fins lucrativos.
A Dignitude tem como objetivo principal o desenvolvimento de programas de apoio solidário
para um melhor acesso de populações com necessidades especiais específicas, devidamente
identificadas e, através da integração de estruturas do setor social com missões convergentes,
a programas que promovam a saúde e o bem-estar.
A Dignitude é proprietária da Plataforma Dignitude, uma plataforma eletrónica de gestão de
comparticipações de medicamentos e produtos de saúde e bem-estar.
Face ao exposto, e da análise efetuada à proposta de decreto legislativo regional entregue pelo
Grupo Parlamentar do BE/Açores somos a considerar que:
- A plataforma tecnológica da Dignitude, que permite a validação online da qualidade de
beneficiário e a desmaterialização de todo processo de faturação dos medicamentos
dispensados nas farmácias, pode ser uma solução a aplicar neste âmbito.
- Esta plataforma já é utilizada na dinâmica de vários Programas de Apoio Social,
nomeadamente programas autárquicos e até do Governo Regional da Madeira.

