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S.E. 

Prof.ª Doutora Marta Temido 

Ministra da Saúde 

Ministério da Saúde 

Av. João Crisóstomo, 9 

1049-062 Lisboa 

 

Lisboa, 29 de novembro de 2021 

Ref.ª: 524/APM/RN 

 

 

Senhora Ministra da Saúde, 

Excelência, 

Os farmacêuticos, que abriram, faz agora um ano, todos os noticiários a preparar vacinas, 

a garantir a vigilância da sua segurança, a trabalhar de noite e de dia para que tudo corresse 

bem com a vacinação dos portugueses, estão hoje muito indignados com a forma como o 

Governo os está a tratar. 

A nossa carreira foi publicada em 2017. Passaram-se quatro anos e ainda não temos um 

único farmacêutico residente. Pior, fruto desse hiato, temos muitos farmacêuticos jovens a 

exercer nos nossos hospitais a quem o Ministério da Saúde não reconhece o título atribuído pela 

Ordem dos Farmacêuticos, como se títulos concedidos por Ordem Profissional, a mesma que 

propôs o programa formativo da Residência Farmacêutica, se perdessem com o tempo. Não é 

admissível. 

Ou seja, num momento em que devemos tudo fazer para manter os profissionais de saúde 

no SNS, sacrificamos anos de trabalho, esforço, custos individuais, em nome de uma burocracia 

sem fim. Temos sido pacientes. Há 20 anos que andamos a fazer este caminho. Gerações de 

farmacêuticos foram sacrificadas. Fomos aceitando tudo em nome de um futuro melhor para os 

nossos jovens: a esperança de uma residência que teima em não se concretizar. E, entretanto, 

aguardamos alterações legislativas para resolver a embrulhada que, de forma inadmissível, atira 

para fora do SNS mais de uma centena e meia de farmacêuticos. 

Estamos a ser prejudicados, estamos indignados e não mais aceitaremos ser tratados 

como lixo. 
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Senhora Ministra da Saúde, 

O nosso tempo esvai-se. Estamos a ficar apenas com o direito à indignação. Precisamos 

com urgência que o Governo ainda em funções faça o que tem que ser feito e que, aliás, foi 

prometido de forma veemente a 17 de junho, há quase seis meses, na sede da Ordem dos 

Farmacêuticos, durante a apresentação do estudo “Valorização do Desempenho do 

Farmacêutico Hospitalar”, tanto pelo presidente da ACSS como pela própria ministra. 

Contratam-se médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes operacionais… mas quanto a 

farmacêuticos, nada ou quase nada! Os indicadores financeiros e assistenciais falam por si. Todos 

nós podemos consultá-los e concluir que nunca fizemos tanto com tão pouco. Mas há um limite. 

Não vamos continuar a ser os inquilinos das caves dos hospitais, porque o que fazemos é 

fundamental para garantir a segurança e a sustentabilidade do SNS! 

O SNS precisa de nós. Os portugueses também! 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Bastonária 

 

 

Prof. ª Doutora Ana Paula Martins 

 

 

 

 

 

 


