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[Vocativos] 
 
Caros colegas. 
Minhas amigas e meus amigos. 
Minhas Senhoras e meus Senhores. 
 
É com súbita satisfação que nos encontramos neste local, neste dia de tomada de posse dos 
novos membros dos diferentes Órgãos Sociais que compõem a Secção Regional do Norte (SRN) 
da Ordem dos Farmacêuticos (OF), que nos próximos três anos têm a incumbência, por mandato 
eleitoral, de dirigir os seus destinos. 
 
Sinto-me feliz pela vossa presença enquanto testemunhas neste ato de elevado significado e 
simbolismo para a OF, e para a SRN em particular, que marca o início de um novo período de 
atividade e a afirmação da confiança e da estima de que fomos merecedores por parte dos 
farmacêuticos.  
 
Mais que simbólico, este momento de tomada de posse reconhece o genuíno empenhamento 
de uma equipa que quer contribuir para um futuro bem maior desta instituição e dos 
farmacêuticos, e obriga-a, porque aceitou percorrer este novo caminho, a cumpri-lo com toda a 
honra, transparência, lealdade e convicção. 
 
Permitam-me desde já reiterar a minha crença, bem como a de toda a equipa que me 
acompanha, numa Ordem dos Farmacêuticos representativa e congregadora das vontades de 
todos aqueles que vêm na pessoa e na saúde as razões primeiras para o desempenho de uma 
prática profissional de qualidade, enquanto farmacêuticos competentes nas suas mais distintas 
áreas de atuação. 
 
 
Exmas. Senhoras e Senhores convidados. 
Caros colegas. 
Minhas amigas e meus amigos.  
 
Suportados na vontade clara e inequivocamente expressa dos membros que fazem parte da 
Secção Regional do Norte, hoje é dia de renovação das expectativas, de reafirmação da defesa 
de convicções e de valores, e do reforço de empenhamento e da determinação em fazer mais e 
melhor. 



 
Neste particular dia assumimos, motivados, funções que nos foram confiadas pelos nossos 
pares, que, na sua essência, são dirigidas à dignificação da prática farmacêutica e da 
competência do farmacêutico, em resposta às exigências que são impostas pela evolução dos 
tempos.   
 
É igualmente dia de expressar o nosso agradecimento a todos os que contribuíram para que as 
eleições decorressem com um elevado grau de civismo, aos que integraram e se 
disponibilizaram para participar nas distintas listas que concorreram aos diferentes órgãos 
regionais da SRN, aos que, livre e voluntariamente, participaram no processo eleitoral, 
manifestando de forma expressiva as suas opções. 
 
Mas é também dia de prestar a nossa homenagem àqueles que, com o seu entusiasmo e 
compromisso, contribuíram e contribuem para a dignificação da OF e da SRN.  
 
O Dr. Rocha e Costa, presidente cessante da Assembleia Regional da SRN, é um digno e particular 
exemplo de um farmacêutico que representa esta nossa conceção de envolvimento e de missão. 
Sempre encontrei o Dr. Rocha e Costa ocupando o lugar especial de meu amigo. Por isso, tudo 
o que possa dizer é sempre muito redutor e injusto quanto ao seu merecimento. 
 
Neste momento em que cessa funções, é da mais elementar justiça reconhecer nele um dos 
poucos farmacêuticos que vive e viveu uma OF de valores, e que sempre pugnou pela defesa da 
honorabilidade dos farmacêuticos, com altruísmo, assertividade e com uma dedicação 
exemplar. A ele, e à sua urbanidade, se deve muito do que hoje é esta SRN. Os farmacêuticos 
são-lhe devedores. Eu sou-lhe devedor. Bem-haja Dr. Rocha e Costa.  
 
Gostaria de cumprimentar a Prof. Ana Paula Martins pela renovação do seu mandato como 
bastonária da OF. 
 
Como presidente desta Secção Regional, reafirmo publicamente todo o meu apoio e 
empenhamento institucional na prossecução dos objetivos propostos ao longo da campanha 
eleitoral, na defesa dos superiores interesses da OF e dos membros que a constituem, e com os 
quais me identifico. Na sua pessoa gostaria de cumprimentar todos os farmacêuticos. 
 
Cumprimento o Dr. Luis Lourenço, novo presidente da Secção Regional do Sul e Regiões 
Autónomas (SRSRA), e na sua pessoa todos os colegas eleitos para os distintos órgãos sociais da 
SRSRA. Cumprimento igualmente a Prof. Doutora Isabel Vitoria, membro eleito da Direção da 
Secção Regional do Centro, e na sua pessoa a Dra. Anabela Mascarenhas, nova presidente dessa 
mesma Secção Regional, que aqui também representa.  
 
 
Caros colegas.  
 
As linhas programáticas que balizaram a nossa candidatura mais não representam do que a 
materialização do que conceptualmente defendemos para a OF e do que julgamos ser o modo 
de corporizar essas ideias, essa necessidade que sentimos de todos incluir, envolver e de evoluir. 
 
Este pensamento ideológico, esta forma estruturante de objetivar e sentir a OF e a profissão, 
têm vindo a ser concretizadas desde o mandato anterior, ao nível da SRN e a nível nacional, 
dentro dos limites óbvios da nossa autonomia e da nossa participação enquanto Secção 
Regional. 
 



O caminho a prosseguir, no espaço temporal de que dispomos, estará, assim, unicamente 
condicionado pelos propósitos que assumimos de continuar na senda da excelência do exercício 
profissional, no sentido de criar condições para o desenvolvimento e orientação estruturante e 
profissional, bem como da assunção da imprescindibilidade individual e coletiva do 
farmacêutico, enquanto profissional de saúde competente e com capacidade de intervenção em 
termos sociais, culturais e políticos. 
 
Importa defender o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com eficácia, em prol 
dos cidadãos, evitando as redundâncias e as más práticas que apenas contribuem para uma 
resposta demorada e pouco eficiente.  
 
É aqui que o farmacêutico surge como o profissional de saúde que mais perto se encontra dos 
cidadãos e que está em condições de conferir a eficácia desejada e desta feita obviar as 
dificuldades a uma excelente operacionalidade do SNS.           
  
Continuamos a pugnar por uma maior autonomia e envolvência do farmacêutico nas suas áreas 
de intervenção, respaldadas pelas recomendações da Organização Mundial da Saúde e da 
Federação Internacional Farmacêutica, em particular na melhor gestão e uso do medicamento 
e na melhoria do acesso por parte das populações, em particular as mais carenciadas.  
 
Um maior e mais efetivo envolvimento do farmacêutico nos distintos níveis de prestação de 
cuidados de saúde, primários, hospitalares, continuados e domiciliários, implicando 
necessariamente o desenvolvimento da consulta farmacêutica e a implementação da prescrição 
farmacêutica e sua definição, o desenvolvimento dos serviços e dos cuidados farmacêuticos com 
a concomitante e a maior ligação com o doente, em particular a nível comunitário e hospitalar 
são desideratos que, estando de acordo com as boas práticas e competências inerentes ao 
exercício profissional dos farmacêuticos, quando efetivados se traduzem na melhoria dos 
cuidados prestados e em ganhos objetivos em saúde, e cujos resultados estão comprovados em 
outros países.  
 
Do mesmo modo, torna-se fundamental a estabilização de todo o circuito do medicamento, 
desde a farmácia passando pela distribuição e pela indústria farmacêutica, sobre o qual, apesar 
de ter recuperado ligeiramente da crise, ainda se pressente instabilidade e incerteza, uma vez 
que permitirá uma melhor e mais assertiva projeção de futuro da sua atividade, com implicações 
mais positivas na cooperação com o SNS e com a empregabilidade e remuneração dos 
farmacêuticos.  
 
O setor das análises clínicas e da genética humana, outra importante área que muito contribuiu 
e contribui para melhoria da prestação de cuidados de saúde, e onde a intervenção dos 
farmacêuticos tem sido considerável, tem estado sujeito a grandes indefinições, relacionadas 
com a constante ameaça de internalização das análises nos hospitais e/ou sua concentração em 
grandes grupos económicos. A abertura de novas convenções que permitam aos jovens 
especialistas abrir unidades laboratoriais constituirá uma mais valia na capacidade de resposta 
e qualidade do serviço de proximidade prestado. 
 
Não posso deixar de me referir à carreira farmacêutica hospitalar recentemente criada ou 
reimplementada. Foi um processo moroso, mas justo em termos profissionais, constituindo um 
reconhecimento das competências dos farmacêuticos a nível do SNS, nas suas distintas áreas: 
farmácia hospitalar, analises clínicas e genética humana. 
 
Urge ainda a implementação efetiva da residência farmacêutica, de modo a assegurar um 
enquadramento dos farmacêuticos nos serviços hospitalares, e uma formação mais adequada à 



complexidade hospitalar, evitando hiatos na formação de farmacêuticos e garantindo a 
segurança dos doentes. 
 
Em suma, continuaremos empenhados em pugnar por um reconhecimento dos farmacêuticos, 
cuja preparação técnico-científica é garante da sua competência em saúde, como parceiros 
essenciais no sistema de saúde, reconhecimento esse que deve ser encarado como fator 
essencial para um maior desempenho de qualidade do SNS e, deste modo, conseguir minorar a 
incapacidade que o SNS tem demonstrado em responder em tempo útil aos doentes.  
 
 
Meus caros amigos. 
 
O percurso histórico da SRN tem sido um exemplo referencial de compromisso e de 
empenhamento do farmacêutico na cidadania. 
 
A SRN sempre foi um ponto de encontro de todos os farmacêuticos, e reconhecidamente 
encarada como local de bom acolhimento, de apoio e de cooperação com todos os que de boa 
vontade a procuram e dela necessitam (e não posso deixar de referir a cooperação cada vez 
mais forte e fecunda com os profissionais farmacêuticos dos países de Comunidade de Países da 
Língua Portuguesa, aos quais nos ligam laços de amizade pessoal e institucional, que facilitam e 
proporcionam o estabelecimento de pontes, de parcerias consolidadas a nível da formação e 
apoio aos colegas desses países). 
 
Esta tradição profundamente entranhada no espírito dos de hoje e de todos os quantos nos 
antecederam nesta Secção Regional, exige cada vez mais uma maior disponibilidade e entrega 
na defesa ativa do farmacêutico enquanto cidadão e enquanto profissional de saúde idóneo e 
independente. 
 
Acredito que a nossa experiência de Ordem, aliada a ideias bem claras e definidas quanto ao 
desempenho e desenvolvimento da atividade profissional, constituem razões que justificam dar 
continuidade ao trabalho profícuo e rigoroso até agora desenvolvido, onde a transformação das 
adversidades em oportunidades se traduziu na valorização de recursos materiais e humanos da 
Secção Regional e da OF, no acréscimo da confiança e no acreditar que o melhor ainda está para 
vir.  
 
Seguindo as palavras de Santo Agostinho “ Não basta fazer coisas boas - é preciso fazê-las bem”, 
viramo-nos para o futuro determinados a fazer cada vez mais coisas boas e bem feitas, de modo 
a podermos dar um contributo decisivo e verdadeiramente marcante para a consolidação do 
prestigio da profissão, motivo pelo qual não nos sentimos limitados a iniciativas ou ações que 
fiquem delimitadas aos três próximos anos. 
 
Na verdade, vinculamo-nos a mais do que isso. Vivemos para a comunidade farmacêutica e para 
a sua Ordem e zelaremos para que o que de melhor fizermos se reflita muito para além deste 
mandato, o que sucedeu no passado com o novo edifício-sede.        
  
Um caminho que necessita imperiosamente de ser continuado, com persistência e sintonia de 
atuação, de modo a permitir que todos juntos, possamos obter cada vez mais e melhores 
resultados. 
 
Obrigado. 
 
Porto, 13 de março de 2019 



 
Franklim Marques 
 


