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Documento de apoio 

Campanha “Dê Troco a Quem Precisa” - Braga 
 

Qual o propósito da Campanha do “Dê Troco a Quem Precisa”? 

A Campanha “Dê Troco a Quem Precisa” é uma campanha de Angariação de Fundos para o 

Programa abem: a decorrer nas Farmácias.  

Durante a campanha “Dê Troco a Quem Precisa”, os portugueses serão convidados a doar o 

troco resultante das suas compras, o que permitirá ajudar mais beneficiários, uma vez que 

contribuirá para garantir a sustentabilidade financeira do Fundo Solidário.  

Este ano, pela primeira vez, a Campanha “Dê Troco a Quem Precisa” ajudará cidadãos que se 

encontram numa situação de fragilidade económica e social em virtude da pandemia COVID-19. 

Deste modo, todos os donativos serão incorporados no Fundo Emergência abem: COVID-19, 

utilizado para dar acesso aos medicamentos, produtos e serviços de saúde a pessoas afetadas 

pela pandemia. 

 

Qual o período em que a Campanha vai decorrer? 

A 6ª Campanha decorrerá entre 14 a 22 de dezembro.  

 

Para onde vai o dinheiro doado nas Farmácias? 

O dinheiro é integralmente no âmbito da Emergência abem: COVID-19. Todos os donativos são 

integrados nesta conta, exclusivamente utilizada para dar acesso a medicamentos, produtos e 

serviços de saúde a quem se encontra numa situação de vulnerabilidade devido à crise 

económica e social criada pela pandemia COVID-19. 

 

Programa abem: Rede Solidária do Medicamento e  

Emergência abem: COVID-19 

 

O que é o Programa abem: Rede Solidária do Medicamento? 

É um projeto pioneiro, lançado pela Associação Dignitude, com o objetivo de permitir o acesso, 

de forma digna, aos medicamentos prescritos a quem não tem dinheiro para os adquirir. O 

abem: cobre o valor não comparticipado pelo Estado. É um projeto apoiado pela Portugal 

Inovação Social, através de Fundos da União Europeia. 

 

Como é operacionalizado o Programa? 

Depois de referenciado ao Programa pelas entidades locais, o beneficiário tem acesso ao Cartão 

abem:. Basta que o apresente numa Farmácia abem: para poder adquirir os medicamentos 

comparticipados que lhe forem prescritos pelo médico. Sem mais burocracias, o Programa 

abem: permite o acesso aos medicamentos prescritos com dignidade. 
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O que é a Emergência abem: COVID-19? 

Em virtude da pandemia da COVID-19, o Programa abem: Rede Solidária do Medicamento 

empreendeu uma resposta inovadora e eficaz criando a "Emergência abem: COVID-19", para 

dar resposta aos gravíssimos problemas sociais e económicos gerados por este flagelo mundial. 

 

Quem pode ser beneficiário da Emergência abem: COVID-19? 

Todas as pessoas em situação de vulnerabilidade económica ou social devido à pandemia 

COVID-19 que sejam referenciadas por uma entidade parceira da Emergência abem: COVID-19. 

Infelizmente, milhares de portugueses ficaram em situação de vulnerabilidade devido a 

situações de lay-off ou desemprego repentino.  

 

Como funciona a Emergência abem: COVID-19? 

Numa primeira fase, a Emergência abem: COVID-19 organizou, em conjunto com os seus 

parceiros locais, uma resposta de entrega de medicamentos no domicilio dos beneficiários 

abem: inseridos em grupos de risco, promovendo o cumprimento das normas de confinamento 

e apoiando no controlo e prevenção da doença. Os principais grupos de risco são os idosos com 

idade superior a 70 anos, doentes crónicos (diagnosticados com doença cardíaca, pulmonar, 

neoplásica, entre outras) e cidadãos com o sistema imunitário comprometido. 

 

Seguidamente, através da Emergência abem: COVID-19, tornou-se ainda possível apoiar no 

acesso à saúde novos beneficiários referenciados por entidades parceiras locais como Câmaras 

Municipais, Juntas de Freguesia, Instituições Particulares de Solidariedade Social - IPSSs, Cáritas 

e Misericórdias. Cidadãos que devido ao panorama atual apresentam necessidades específicas, 

decorrentes deste período tão difícil. Devido à pandemia muitas famílias viram os seus  

 

rendimentos diminuídos ou até mesmo suprimidos, levando muitos agregados familiares a uma 

frágil situação financeira que indicia uma tendência para o incremento da necessidade de apoio, 

inclusive no acesso à medicação, que é um bem essencial à vida.  

 

Adicionalmente, a Emergência abem: COVID-19 também apoiou a distribuição de medicação 

hospitalar, a qual pôde ser entregue no domicílio dos doentes ou na sua Farmácia local. Muitos 

dos doentes que necessitavam de medicação hospitalar encontravam-se inseridos em grupos 

de risco e a ida ao hospital para levantar esta medicação poderia colocá-los em perigo. Este 

apoio foi realizado com a Operação Luz Verde. 

 

A Emergência abem: COVID-19 também apoia o Programa “Vacinação SNS Local”. Infelizmente, 

os números de infetados voltaram a crescer no nosso país e estamos perante uma situação ainda 

mais gravosa, pois à pandemia COVID-19 irá juntar-se a gripe sazonal. Desta forma, os utentes 

maiores de 65 anos têm, através desta iniciativa, direito a vacinar-se contra a gripe 

gratuitamente, numa Farmácia da sua preferência, à semelhança do que acontece nos centros 

de saúde. 

 

Em resumo, a Emergência abem: COVID-19 dá acesso aos medicamentos, produtos e serviços 

de saúde a cidadãos que se encontrem mais vulneráveis.  

 



 dezembro/2020 

 
 

Quem pode contribuir para o Fundo Solidário? 

Todos podemos contribuir. Podemos contribuir através de Campanhas, como o “Dê Troco a 

Quem Precisa”. Também é possível fazer donativos à Emergência abem: COVID-19 através do 

site www.abem.pt e do Facebook e Instagram do Programa abem:, bem como por transferência 

bancária. 

 

100% dos donativos de entidades públicas, privadas ou da sociedade civil são incorporados na 

conta Emergência abem: COVID-19, utilizada exclusivamente para dar acesso a medicamentos, 

produtos e serviços de saúde aos que ficaram mais vulneráveis devido à pandemia. Todas as 

contas estão sujeitas a rigorosa auditoria cujos resultados são publicados nos termos legais. Os 

custos de estrutura e exploração são financiados na totalidade através das quotas dos 

Associados e pelos Associados Promotores da Associação Dignitude, o que permite que todos 

os apoios angariados sejam integralmente alocados à realização da missão do Programa. 

 

 

Dados do Programa a 30 de novembro de 2020 

 

Em que distritos já está implementado o programa abem:?  

Atualmente estamos em todos os distritos e nas 2 regiões autónomas. 

 

Como é composta atualmente a rede abem: a nível nacional? 

No final de novembro, a rede de parcerias era composta por 197 entidades referenciadoras e 

959 Farmácias abem:.  

A estes juntam-se os Doadores que têm contribuído para o Fundo Solidário, 100% dedicado à 

compra de medicamentos dentro do Programa.  

 

Quantos Beneficiários existem a nível nacional? 

Os últimos dados contabilizados (novembro de 2020) revelam que o programa apoia 10.253 

famílias, o que traduz 18.338 beneficiários.  

 

Quantas embalagens de Medicamentos foram dispensadas até ao momento, a nível nacional? 

Desde o início do Programa abem:, a 25 maio de 2016, já foram dispensadas 786.340 

embalagens de medicamentos. 

 

Qual o impacto que o Programa Abem tem junto dos seus beneficiários? 

O estudo de Avaliação de Impacto do Programa, realizado por uma entidade externa, concluiu 

que por cada euro investido no abem:, são gerados 7,8 euros de valor social. As crianças 

beneficiárias valorizam o aumento da qualidade de vida, da estabilidade emocional e o reforço 

da coesão familiar. Os adultos, a redução do absentismo, o aumento da autoestima, da 

estabilidade financeira e da qualidade de vida. Os idosos, a redução das dívidas, o aumento da 

qualidade de vida e o bem-estar psicológico. 

 

 

http://www.abem.pt/
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Quais os dados do abem: no distrito de Braga? 

Atualmente, a Rede abem: conta com seis entidades referenciadoras no distrito de Braga: 
 

• Município de Barcelos 
• Município de Esposende 
• Município de Fafe 
• Município de Guimarães 
• Município de Póvoa de Lanhoso 
• Município de Vila Nova de Famalicão              

 
Existe ainda uma rede de 78 Farmácias abem: onde os 1.578 beneficiários no distrito podem 
aceder, sem custos, aos medicamentos prescritos pelos seus médicos. Desde o início do abem:, 
a 25 de maio de 2016, já foram dispensadas 63.482 embalagens de medicamentos no distrito 
de Braga no âmbito do Programa. 
 

Quais as Farmácias Inscritas na Campanha Dê Troco a Quem Precisa no distrito de Braga? 

Farmácia A Minha Farmácia Barcelos 

Farmácia Almeida e Sousa Vila Nova de Famalicão 

Farmácia Avenida Barcelos 

Farmácia Avenida Guimarães 

Farmácia Cameira Vila Nova de Famalicão 

Farmácia Carapeços Barcelos 

Farmácia Confiança Barcelos 

Farmácia da Cumieira Fafe 

Farmácia da Estação Vila Nova de Famalicão 

Farmácia da Misericórdia Póvoa de Lanhoso 

Farmácia de Apúlia Esposende 

Farmácia de Barcelinhos Barcelos 

Farmácia de Vila Cova Barcelos 

Farmácia Dias Machado Guimarães 

Farmácia do Calendário Vila Nova de Famalicão 

Farmácia Entre as Pontes Terras de Bouro 

Farmácia Faria Guimarães 

Farmácia Fátima Marques Vila Verde 

Farmácia Freitas Vieira do Minho 

Farmácia Horus Guimarães 

Farmácia Lamela Barcelos 

Farmácia Lobo Guimarães 

Farmácia Loureiro Basto Braga 

Farmácia Maria José Fafe 

Farmácia Martins Ventura Vila Nova de Famalicão 

Farmácia Matos Vieira Póvoa de Lanhoso 

Farmácia Medeiros Vila Verde 

Farmácia Nossa Senhora do Porto Póvoa de Lanhoso 

Farmácia Nova de Nogueira Braga 

Farmácia Nunes de Sá Guimarães 
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Farmácia Passos Carneiro Barcelos 

Farmácia Pimentel Braga 

Farmácia Pinto Coelho Barcelos 

Farmácia Ribeirão Vila Nova de Famalicão 

Farmácia Santa Marinha Esposende 

Farmácia São Torcato Guimarães 

Farmácia Sousa Alves Fafe 

Farmácia Vieira de Castro Guimarães 

 

 

Iniciativa apoiada pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União 

Europeia. 

  

 

 

 

 

 

 

 


