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[Vocativos] 
 
Começo por agradecer a presença de Vossas Excelências nesta Cerimónia de Tomada de Posse 
dos Órgãos Sociais da Secção Regional Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, 
que doravante será referida como “Secção Regional”. 
 
A honrosa presença de todos é a prova da vitalidade, do prestígio e da relevância desta estrutura 
(e da própria Ordem dos Farmacêuticos) no contexto social e profissional das regiões que 
representamos e no País. 
 
Uma palavra de agradecimento para todos os farmacêuticos que, no exercício do seu direito 
democrático, depositaram a sua confiança na nossa equipa para liderar os destinos da Secção 
Regional. O nosso compromisso mantém-se: contribuir para a coesão e progresso da Ordem dos 
Farmacêuticos, em prol da profissão farmacêutica, da saúde pública e dos cidadãos. 
 
Gostaria publicamente de agradecer o voto de confiança que a equipa que lidero colocou na 
minha pessoa, enquanto representante de todos: sinto-me honrado por poder trabalhar com 
farmacêuticos de tanto calibre, com tanta experiência (e experiências) e capacidades de 
execução e liderança. Saiba eu ter a capacidade de vos motivar e envolver, e tenho a certeza 
que este projeto será de sucesso. 
 
Somos uma profissão grata por todos aqueles que nos antecederam: agradeço, na pessoa da 
Dra. Ema Paulino, o contributo dos Órgãos Sociais que hoje cessam funções, pelo muito que 
deram à classe farmacêutica. Perante todos, firmamos o compromisso de honrar o trabalho 
realizado, tendo a certeza que a fasquia é elevada, mas que é essencial para nos excedermos e 
fazermos mais e melhor. Um fator essencial para esse efeito é a equipa permanente da Secção, 
composta pelo secretariado técnico e administrativo, com quem contamos para nos auxiliar a 
executar os Planos de Atividades com a mesma qualidade e entusiasmo como foram feitos até 
ao dia de hoje. 
 
Não poderíamos deixar de endereçar uma palavra especial de gratidão à atual e eleita 
Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Prof. Doutora Ana Paula Martins. Antes de mais pela 
pessoa que é, pela líder que nos guia e pela referência que é para todos nós. E embora não o 
tenhamos referido durante a campanha eleitoral, assumidos hoje que também nós somos (e 
sempre seremos) pelos portugueses.  
 



 
Estrutura regional da Ordem 
 
A Ordem dos Farmacêuticos adoptou, no decorrer da sua história, uma estrutura alicerçada em 
órgãos regionais. Essa decisão radica da necessidade de proximidade aos associados e de 
conhecimento das suas realidades profissionais. 
 
Tendo esta particularidade em conta, percorremos durante o processo eleitoral as várias regiões 
representadas nesta Secção Regional, para conhecer os colegas que, no seu dia-a-dia, trabalham 
em prol do cidadão, muitas vezes de modo discreto, por vezes em condições desafiantes, mas 
sempre com brio profissional.  
 
Nas Regiões Autónomas, quer seja nas ilhas verdejantes dos Açores ou no ambiente quente da 
Madeira, onde a descontinuidade geográfica tem implicações na estrutura governativa e de 
regulação, aprendemos que o acesso ao medicamento pode ser um desafio e que as estruturas 
de cuidados primários podem ter desenhos invulgares, obrigando a uma atenção especial que 
os nossos delegados eleitos terão em consideração durante o seu mandato. 
 
No clima ameno do Algarve sentimos os desafios dos colegas que enfrentam movimentos 
sazonais violentos que pressionam os serviços farmacêuticos, seja nos distribuidores, nos 
hospitais, nas farmácias ou nos laboratórios de análises clínicas, e a dificuldade que pode ser 
comunicar com cidadãos estrangeiros que nos visitam ou que passaram a fazer parte da nossa 
população residente. 
 
Entre os montados do Alto e do Baixo Alentejo, áreas extensas do território com várias zonas de 
baixa densidade populacional, a falta de habitantes coloca em risco a viabilidade dos serviços 
farmacêuticos e dificulta a retenção de profissionais, colocando em risco a rede de cuidados a 
que todos nós nos habituamos. 
 
Na agitação da área de Lisboa e Vale do Tejo, contactámos com indústrias que concorrem com 
as melhores do mundo e que necessitam de farmacêuticos altamente especializados para 
cumprir a sua missão. Uma área do território onde a prática profissional em áreas não 
tradicionais é muito elevada, o que nos obriga a reinventar o valor acrescentado de se fazer 
parte da nossa Ordem. 
 
Muito mais podíamos partilhar das nossas visitas, muito também ficou por ver e conhecer. 
Retivemos algo importante: não queremos cidadãos de 1ª nem de 2ª. Trabalharemos para 
manter os farmacêuticos nas comunidades que servem, pois só assim teremos um país justo e 
equilibrado. Continuaremos a criar condições para os colegas adquirirem as competências que 
os cidadãos e a sociedade lhes exige, pois esse é o desígnio da Ordem. 
 
 
Relações institucionais 
 
A diversidade profissional nas diferentes regiões cruza-se com a diversidade das nossas várias 
gerações: pela importância de conhecermos as expectativas dos futuros profissionais, iremos 
manter uma relação próxima com as associações de estudantes da área de intervenção da 
Secção, autênticas escolas de liderança, que sempre contribuíram para o progresso profissional, 
assim como continuar a receber Membros Estudantes das mesmas instituições de ensino. 
 
Igualmente relevante será manter o contacto com os jovens farmacêuticos e seus 
representantes, pois não só representam uma fatia substancial do número total de membros 



representados na Secção, como detêm uma visão mais desafiadora sobre as tendências de 
desenvolvimento das áreas profissionais farmacêuticas. 
 
Em complemento, iremos manter a tradição profícua e basilar de contacto com as estruturas 
associativas sectoriais, não só da área farmacêutica, como na área da regulação, do ensino, da 
investigação e da saúde pública. 
 
Acreditamos que o diálogo contribui para o desenvolvimento de todos e, no final, o País sai a 
ganhar. 
Estrutura nacional 
  
A dimensão regional da Secção só faz sentido por ser parte de um todo que é a própria Ordem 
dos Farmacêuticos. É nossa obrigação estarmos disponíveis para auxiliar os vários Colégios, 
Grupos Profissionais, Conselhos, Plataformas e demais estruturas nacionais na prossecução dos 
seus objetivos, através da nossa rede de contactos e da disponibilização de recursos. 
 
De igual modo, a Secção Regional tudo fará para apoiar a ação da Sra. Bastonária e da sua 
Direção Nacional na defesa da dignidade e dos interesses dos farmacêuticos, pois esses são 
também os interesses dos cidadãos. 
 
 
Estrutura interna 
 
Estatutariamente, a Direção tem a função executiva da Secção Regional, mas gostaríamos de 
enfatizar o papel essencial dos outros órgãos na vida da Secção e o nosso compromisso para que 
cumpram a sua missão: começando pela Assembleia Geral, órgão máximo da nossa estrutura, 
que se deseja participada, palco de troca de ideias e de validações do caminho a seguir por 
todos. Passando para o Conselho Fiscal, um garante da execução fidedigna dos compromissos 
financeiros explanados no Orçamento da Secção, que nos permite ter a saúde financeira para 
cumprirmos o nosso desígnio. Por último, o Conselho Jurisdicional, um órgão que assegura ao 
País que os farmacêuticos regulam a sua profissão e mantêm um compromisso inabalável com 
a ética e deontologia que nos permite servir os cidadãos, que faz de nós farmacêuticos. 
 
 
Compromisso com o País 
 
O compromisso de servir o País leva-nos a sair da nossa zona de conforto e entrar em diálogo 
com outros profissionais de saúde: só através da troca de experiência, de saberes, de 
expectativas é que poderemos atingir o desígnio que todas as profissões da área de saúde 
almejam: colocar o cidadão no centro do sistema. Estamos abertos ao diálogo, o País pode 
contar sempre com as nossas competências para trabalharmos em conjunto. 
 
 
Plano de Atividades 
 
Em breve será apresentado o Plano de Atividades desta Direção que irá manter um foco elevado 
na área da formação, da promoção da saúde, da valorização do farmacêutico, entre outras. 
 
Das várias atividades em que iremos trabalhar, uma se destaca: a construção do edifício da Nova 
Sede. Tem sido um processo longo e penoso, que colocou à prova os farmacêuticos e a sua 
Ordem. Nada que não já estivéssemos habituados nos vários anos da nossa existência. Iremos 
manter todo o apoio ao processo para podermos, juntamente com a Direção Nacional, facultar 



aos farmacêuticos um edifício que dignifique a profissão, que permita que todos possamos 
continuar a servir com profissionalismo e dignidade o nosso país, que faculte um ambiente 
produtivo para todos os colaboradores da Ordem e seja o símbolo da resiliência e carácter dos 
farmacêuticos. 
 
Tentaremos trazer os associados à Secção, levar a Secção aos associados, estabelecer diálogos 
com o poder político, estabelecer diálogos dentro da classe, inovar nas abordagens, respeitar a 
tradição do que foi sempre bem feito. 
 
Sabemos que surgirão desafios inesperados, vicissitudes que fazem parte da vida. 
Responderemos sempre com responsabilidade, sentido cívico e profissional. Os farmacêuticos 
estarão sempre representados ao mais alto nível pela nossa equipa. 
 
Por fim, e embora seja o fiel depositário da visão da lista que hoje inicia funções, permitam-me 
que dirija algumas palavras do foro pessoal: 
 
Uma palavra de agradecimento à equipa da minha farmácia, que me tem permitido desenvolver 
enquanto farmacêutico e que contribui para que tente sempre melhorar enquanto profissional. 
Juntos vamos sempre mais longe. 
 
Uma palavra de agradecimento à minha família e aos meus amigos: os que estão hoje aqui, os 
que não puderam vir e os que já partiram. Somos fruto do nosso contexto atual e passado, todos 
contribuíram para ser quem sou hoje e estar onde estou e por isso estou-vos grato. 
 
Uma palavra final de agradecimento aos farmacêuticos que me elegeram e que permitiram que 
colocasse as minhas capacidades ao serviço da Ordem e da profissão. Na impossibilidade de 
agradecer a todos individualmente, tenham presente que a minha gratidão será colocar tudo de 
mim em todo e qualquer projeto da nossa Ordem. Contem com muito trabalho, perseverança e 
dedicação a esta casa que é de todos. 
 
Termino enfatizando que estamos prontos para o trabalho, estamos prontos para fazermos mais 
e melhor, estamos prontos para os desafios e os obstáculos, para os inícios e os recomeços. 
Estamos prontos para fazer cumprir a Ordem e a profissão que é de todos nós. 
 
Muito obrigado. 
 
Lisboa, 7 de março de 2019 
 
Luís Lourenço 


