
 

Esclarecimento da Direção da ADM sobre a denúncia do 

anterior acordo com a Cruz Vermelha e o novo acordo 

entretanto estabelecido e que, naturalmente, está em vigor! 

 

-       Por imperativo legal, e em consequência de várias inspeções, houve a necessidade 

de reformular o acordo que existia com o HCVP. 

-       O Hospital da Cruz Vermelha – cuja designação correta é “CVP – Sociedade de 

Gestão Hospitalar, SA” é uma entidade hospitalar, exatamente igual e com os mesmos 

quesitos que as demais entidades hospitalares privadas -  Hospital da Luz, Lusíadas, CUF, 

etc, sendo por isso mandatório que o seu relacionamento com os subsistemas seja em 

conformidade com as disposições legais em vigor e aplicáveis a todas as entidades 

convencionadas. 

-       A denúncia do protocolo foi efetuada pelo IASFA, I.P., a 08SET2018 e  em 

conformidade com o disposto no acordo, ou seja com 60 dias de antecedência, como 

período transitório. A denuncia do antigo acordo e entrada em vigor de novo acordo foi 

amplamente divulgado pelo IASFA, I.P. através da sua página – comunicado e do 

facebook, de forma a que todos os beneficiários fossem devidamente esclarecidos. Não 

sabemos quais as práticas que o HCVP adotou no período transitório relativamente à 

divulgação da informação. 

-       O novo acordo entrou em vigor a 19NOV2018 (inclusive) e aplica-se a todos os atos 

realizados a partir dessa data, com exceção dos internamentos que ocorreram no 

período transitório e se prolongaram após a data de entrada em vigor do novo acordo. 

-       O novo acordo foi elaborado em conformidade com as disposições legais sobre a 

matéria (ou seja igual aos demais) e aplicam-se as normas, regras e preços em vigor nas 

tabelas da ADSE, I.P. (que a ADM é obrigada a seguir). O clausulado do acordo encontra-

se arquivado no setor de acordos da DGP/DSADM/IASFA, I.P. e qualquer dúvida sobre 

os atos acordados podem ser esclarecidos através de contacto para este setor. 

 

Em suma, o novo acordo entrou em vigor em 19NOV18, por isso todos os atos praticados 

após esta data têm, conforme disposto legalmente, um copagamento associado que 

depende dos atos associados e está definido nas tabelas da ADSE 


