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CIP defende que «é urgente destacar a Saúde como um sector estratégico para
a economia de Portugal»
O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, afirmou hoje que a “é urgente
destacar a Saúde como um setor estratégico para a economia de Portugal” e que a “CIP entende que é fulcral
alterar a sensibilidade com que se tem olhado para a Saúde”.

Na conferência de imprensa de apresentação do Conselho Estratégico da Saúde, órgão consultivo da CIP que
reúne as principais federações e associações do setor, António Saraiva explicitou que, “na CIP, é crescente a
noção de que a Saúde é uma área estratégica para a Economia e para a qualidade do desenvolvimento global de
Portugal, e que faltava uma entidade capaz de congregar a capacidade das associações desta área para
dinamizarem propostas que promovam o investimento, de modo a que o país possa recolher os seus retornos”.
“Na CIP entendemos que, se sozinhos vamos mais depressa, juntos vamos mais longe. O Conselho Estratégico da
Saúde quer estar na primeira linha da discussão sobre a avaliação das tecnologias da saúde, sobre os ganhos em
saúde, sobre a partilha de risco e sobre os impactos da inovação em termos económicos, financeiros e de saúde”,
resumiu.
Simultaneamente, acrescentou o presidente da CIP, “há a consciência de que, sob a política de austeridade,
Portugal se tem alheado da estratégia europeia “Health in all Policies”, que sustenta a necessidade de considerar
a Saúde como instrumento decisivo na definição das Políticas Públicas”.
“A criação do Conselho Estratégico da Saúde é também um instrumento para que Portugal crie mecanismos para
concretizar esta estratégia global”, afiançou.
O Conselho Estratégico da Saúde integra as seguintes entidades:

ANF - Associação Nacional das Farmácias
APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica
APORMED – Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos
APQ – Associação Portuguesa para a Qualidade
CEC – Conselho Empresarial do Centro
FIOVDE - Federação das Indústrias de Óleos Vegetais, Derivados e Equiparados/ AIC - Associação dos Industriais
de Cosmética, Perfumaria e Higiene Corporal
FNS – Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde, que integra:
APHP - Associação Portuguesa de Hospitalização Privada;
ASSOMED - Associação Nacional dos Médicos de Endoscopia Digestiva;
APMFR - Associação Portuguesa de Medicina Física de Reabilitação;
ANAUDI - Associação Nacional de Unidades de Diagnóstico por Imagem;
ANADIAL - Associação Nacional de Centros de Diálise;
ANACARD - Associação Nacional de Cardiologia;
ANL - Associação Nacional dos Laboratórios Clínicos.
GROQUIFAR – Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêutico
As associações que integram este órgão consultivo da CIP representam mais de 5.000 empresas a operar em
Portugal, que empregam cerca de 100 mil pessoas e geram um volume de negócios anual superior a 12 mil
milhões de euros.
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