
Acordo Administrativo entre a República Portuguesa e o Reino 
dos Países Baixos Relativo ao Reembolso de Montantes de 
Prestações em Espécie Concedidas por Doença ou Maternidade 
ao abrigo do Regulamento (CEE) n.º 1408/71, do Conselho, de 
14 de Junho de 1971  
 
 
Por ordem superior se torna público que foi assinado em Bruxelas, a 
11 de Dezembro de 1987, o Acordo Administrativo entre a República 
Portuguesa e o Reino dos Países Baixos Relativo ao Reembolso de 
Montantes de Prestações em Espécie Concedidas por Doença ou 
Maternidade ao abrigo do Regulamento (CEE) n.º 1408/71, do 
Conselho, de 14 de Junho de 1971, cujo texto em português e inglês 
acompanha este aviso.  
Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, 7 de Março de 1988. - A 
Secretária-Geral, Maria dos Prazeres Beleza.  
 
 
Acordo entre as autoridades holandesas e portuguesas referente ao 
reembolso de montantes de prestações em espécie concedidas por 
doença ou maternidade ao abrigo do Regulamento (CEE) n.º 
1408/71, do Conselho, de 14 de Junho de 1971, relativo à aplicação 
dos regimes de segurança social aos trabalhadores assalariados, aos 
trabalhadores não assalariados e aos membros da sua família que se 
deslocam no interior da Comunidade.  
 
O Secretário de Estado de Assistência Social, Saúde e Cultura dos 
Países Baixos e o Ministro da Saúde de Portugal.  
 
Tendo em consideração o disposto no n.º 3 do artigo 36.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71, do Conselho, de 14 de Junho de 
1971, relativo à aplicação dos regimes de segurança social aos 
trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não assalariados e aos 
membros da sua família que se deslocam no interior da Comunidade, 
e o disposto nos n.os 6 dos artigos 93.º, 94.º e 95.º do Regulamento 
(CEE) n.º 574/72, de 21 de Março de 1972, que estabelece as 
modalidades de aplicação do Regulamento (CEE) n.º 1408/71;  
 
Desejando facilitar as tarefas administrativas das instituições 
holandesas e portuguesas, fazendo uso da possibilidade oferecida 
pelos Regulamentos (CEE) n.os 1408/71 e 574/72 de acordar outras 
modalidades de avaliação dos montantes a reembolsar;  
 
acordaram no seguinte: 
 



ARTIGO 1.º 
 
Em aplicação do artigo 93.º do Regulamento (CEE) n.º 574/72, em 
cada factura relativa a montantes efectivos, o montante das 
prestações em espécie concedidas pelas instituições portuguesas será 
acrescido de uma percentagem fixa referente a despesas com 
medicamentos e exames médicos. A percentagem acima mencionada 
deverá ser comunicada todos os anos pelo organismo de ligação 
português ao organismo de ligação holandês.  
 

ARTIGO 2.º 
 
Contrariamente ao disposto no artigo 93.º do Regulamento (CEE) n.º 
574/72, a instituição portuguesa competente reembolsará os 
montantes de prestações em espécie que tenham sido concedidas:  
 
a) Nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Regulamento (CEE) n.º 
1408/71 aos membros da família de marítimos que residam nos 
Países Baixos, mediante montante fixo calculado com base em 80% 
do custo médio anual per capita;  
 
b) Nos termos do artigo 26.º do Regulamento (CEE) n.º 1408/71 a 
requerentes de pensão e membros das suas famílias ou aos seus 
sobreviventes que residam nos Países Baixos, mediante montante 
fixo calculado com base em 80% do custo médio anual per capita;  
 
c) Nos termos do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento (CEE) n.º 
1408/71 aos membros da família, residentes nos Países Baixos, de 
titulares de pensões que residam em Portugal, mediante montante 
fixo calculado com base em 80% do custo médio anual per capita.  
 

ARTIGO 3.º 
 
Contrariamente ao disposto no artigo 93.º do Regulamento (CEE) n.º 
574/72, a instituição holandesa competente reembolsará os 
montantes de prestações em espécie que tenham sido concedidas nos 
termos do n.º 2 do artigo 19.º do Regulamento (CEE) n.º 1408/71 
aos membros da família de marítimos que residam em Portugal, 
mediante montante fixo calculado com base em 80% do custo médio 
anual por família.  
 



ARTIGO 4.º 
 
Nos casos referidos nos artigos 2.º e 3.º do presente Acordo, a 
instituição do lugar de residência é considerada como a instituição 
competente para efeitos de aplicação dos artigos 22.º e 31.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 e 93.º do Regulamento (CEE) n.º 
574/72.  
 

ARTIGO 5.º 
 
Contrariamente ao disposto nos n.os 2, 3 e 4 do artigo 94.º do 
Regulamento (CEE) n.º 574/72, a instituição portuguesa competente 
reembolsará os montantes de prestações em espécie que tenham 
sido concedidas nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Regulamento 
(CEE) n.º 1408/71 aos membros da família de trabalhadores 
assalariados ou de trabalhadores não assalariados que residam nos 
Países Baixos, mediante montante fixo calculado com base em 80% 
do custo médio anual per capita.  
 

ARTIGO 6.º 
 
Contrariamente ao disposto nos n.os 2, 3 e 4 do artigo 95.º do 
Regulamento (CEE) n.º 574/72, a instituição portuguesa competente 
reembolsará os montantes de prestações em espécie que tenham 
sido concedidas nos termos dos artigos 28.º e 28.º-A do 
Regulamento (CEE) n.º 1408/71 a titulares de pensões e membros 
das suas famílias que residam nos Países Baixos, mediante montante 
fixo baseado em 80% do custo médio anual per capita, separando o 
montante relativo a pessoas com idade inferior a 65 anos de idade e 
o montante relativo a pessoas com 65 anos de idade ou mais.  
 

ARTIGO 7.º 
 
Este Acordo entrará em vigor no primeiro dia subsequente à data da 
assinatura por ambas as Partes Contratantes, com efeitos 
retroactivos a 1 de Janeiro de 1986.  
 

ARTIGO 8.º 
 
Este Acordo permanecerá em vigor pelo período de um ano a partir 
da data da sua entrada em vigor.  
 
Continuará a vigorar de ano para ano, a não ser que uma das Partes 
Contratantes o denuncie com, pelo menos, três meses de pré-aviso.  
 



Em fé do que os abaixo assinados, devidamente credenciados pelas 
respectivas autoridades, assinaram o presente Acordo.  
 
Feito em duplicado, em Bruxelas, a 11 de Dezembro de 1987, em 
inglês. 
 
Pelo Secretário de Estado de Assistência Social, Saúde e Cultura dos 
Países Baixos, Albert G. Bloem-heuvel.  
 
Pelo Ministro da Saúde de Portugal, Sebastião Nóbrega Pizarro. 
 


