
 

 
 

Discurso da Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos 
na Sessão Solene do Dia do Farmacêutico 2017 

 
Porto, 26 de setembro de 2017 

Secção Regional do Norte da Ordem dos FarmacÊuticos 
 
[Vocativos] 
 
Senhor Secretário de Estado da Saúde, agradeço a sua presença em representação do 
Senhor Ministro da Saúde. Temos por si uma grande estima e num dia importante para 
todos os farmacêuticos desejamos que sinta, neste cumprimento fraterno, toda a 
consideração e respeito que temos pelo Ministério da Saúde aqui representado por Vossa 
Excelência. 
 
Cumprimento o Filosofo e Professor José Gil e agradeço a sua presença. É uma honra, uma 
oportunidade para todos nós. Ouvi-lo hoje aqui, depois de ler as suas obras e integrar no 
nosso quotidiano as suas reflexões. 
 
Todos os anos repetimos este dia. E é longa a sua história, feita de muitas histórias, de uma 
tradição que não interrompemos mesmo em tempos marcados pelo avanço científico e 
tecnológico, por um mundo globalizado e digital, cheio de desafios,  onde as tradições se vão 
esbatendo e desvalorizando.  
 
Mas sendo uma comemoração, o dia do Farmacêutico, não é uma festa para nós. É um ritual 
de agradecimento. Demonstramos neste dia a nossa gratidão por aqueles que nos 
antecederam e por aqueles com quem trabalhamos todos os dias e possibilitam o sucesso 
da nossa acção.  
 
E é um dia de renovação. Renovação do compromisso que temos com aqueles a quem 
servimos: os cidadãos, razão de ser de qualquer profissão da saúde. Vale sempre a pena 
lembrar que essa é a verdadeira razão da nossa existência, da nossa resistência e da nossa 
capacidade de nos recriarmos e transformarmos. Muitas vezes isso implica modificar alguns 
dos nossos pressupostos, abrir a nossa profissão ao mundo, globalizar a nossa acção e 
caminhar sempre com a humildade de quem sabe que nada lhe pertence por direito e que 
certo, só tem o dever. 
 
O reconhecimento é uma atitude fundamental na preservação da nossa identidade. Porque 
assim se garante que o nosso passado, assumido com orgulho e dignidade, inspira o nosso 
futuro. E é também pelo futuro que hoje aqui estamos. 
 
Temos muitos colegas que hoje completam 50 anos ao serviço de profissão. Homens e 
mulheres que fizeram de nós o que hoje somos. Que foram farmacêuticos de alma, 



 

portugueses de coração. Que ajudaram a construir um Portugal mais próspero e avançado. 
Que investiram tudo o que tinham para entregar valor ao País e viver de forma digna as suas 
vidas.  
 
Muitos destes farmacêuticos viveram parte da sua vida a servir populações no interior do 
País, nos bairros das nossas grandes cidades onde foram os companheiros de muita solidão. 
Ajudaram a criar cidades mais desenvolvidas, desenvolveram vilas e aldeias, garantiram 
acesso aos cuidados de saúde, empreenderam no cluster da saúde, desenvolveram as 
nossas universidades, cooperaram e investiram em geografias ligadas a nós por laços de 
afeto. 
 
Alguns dos nossos que aqui hoje estão, perderam tudo, quando o País ou as medidas 
políticas não foram capazes de recordar o seu sacrifício e premiar a sua perseverança. Não 
esqueceremos nenhum deles. Porque são a nossa história e conosco ninguém fica para trás. 
O orgulho que temos para deixar aos mais jovens vem da humildade e da dignidade que 
deram à vossa vida. Um sentimento de pertença a uma profissão, de patriotismo e de 
coragem. 
 
Senhor Secretário de Estado da Saúde, 
 
Os farmacêuticos são uma classe renovada, educada, humilde, colaborativa, inclusiva, 
corajosa e muito trabalhadora. Fomos capazes de perceber que Portugal está numa rota de 
crescimento e de consolidação das contas públicas. Negociámos uma carreira nos hospitais e 
serviços públicos do SNS que estávamos à espera há 16 anos sem exigir atualizações 
salariais. Não porque não achássemos que merecíamos melhor recompensa pelo nosso 
trabalho, mas porque acreditámos profundamente que o País não estava em condições de o 
fazer agora. Confiámos na equidade de tratamento dos agentes da governação e 
priorizamos o que tinha de ser priorizado: a renovação dos farmacêuticos hospitalares num 
internato que temos agora 180 dias para construir com o Ministério da Saúde.  
 
Creio que demos um bom exemplo aos portugueses, ao priorizar a carreira pela excelência 
do desempenho e pela qualificação. E, desta forma, assumimos também o compromisso de 
continuar a contribuir para a sustentabilidade do SNS, ameaçada com um orçamento 
insuficiente, com falhas de organização, e um excesso de burocracia que desmotiva 
profissionais, governantes e cidadãos.  
 
Mas este Governo deu também uma prova de valorização aos farmacêuticos que nenhum 
outro até agora tinha sido capaz de dar. E esses reconhecimento é devido e ficará também 
na vossa e na nossa história. 
 
Fomos capazes de iniciar uma agenda com o Governo na área dos medicamentos genéricos, 
da dispensa de medicamentos para o VIH na rede de farmácias comunitárias, de 
desmaterialização da receita médica, num esforço impar de organização e de vontade de 
cumprir os nossos compromissos.  
 
Temos em média 3 farmacêuticos por farmácia, somos a melhor rede da Europa, 90% da 
nossa atividade é serviço público, mas temos muitas vezes dúvidas legítimas se os decisores 
e os agentes políticos têm uma ideia tão exata como os cidadãos do que pretendem das 
farmácias portuguesas.  
 



 

Os portugueses conhecem-nos, confiam em nós. Sabem que estaremos sempre ao seu 
serviço, que não parámos no tempo, que queremos fazer mais e melhor. Somos uma 
profissão de porta aberta, e não deixaremos de defender o interesse dos portugueses, 
porque esse é o nosso património. 
 
E temos, acima de tudo, uma clara necessidade de que seja, de uma vez por todas 
reconhecida, e remunerada a intervenção dos farmacêuticos. Em serviços tão importante 
como a preparação individualizada da medicação e na reconciliação da terapêutica. Já 
acontece em muitos Países da Europa. Os farmacêuticos estão nas cerca de 2800 farmácias, 
disponíveis em todo o País para este esforço concertado com os Médicos especialistas em 
Medicina Geral e Familiar, para contribuir com melhores resultados terapêuticos.  
 
Mas reconhecer é também recordar. Recordar quem durante uma vida dedicou toda a sua 
energia a construir uma rede laboratorial nas análises clínicas de qualidade inquestionável. 
Há quase 40 anos, quando a Lei de Bases da Saúde foi aprovada e o nosso SNS construído, o 
desafio foi lançado ao sector privado e social. A nossa matriz foi desde sempre a de 
profissionais liberais, que se organizavam, desenvolviam e prestavam os melhores serviços. 
Nunca perguntamos ao País o que podia ele fazer por nós. De Norte a Sul e Regiões 
Autónomas, criámos os nossos laboratórios de análises, investimos em tecnologia, criámos 
emprego, criámos riqueza, e mais importante do que tudo, estivemos ao lado dos 
portugueses que mais precisaram de nós porque não viviam em grandes centros urbanos, 
porque não tinham centro de saúde e médico de família, porque estavam longe dos 
hospitais.  
 
Fomos úteis nessa altura, servimos o SNS. Fizemo-lo de forma eficiente. Com elevada 
satisfação dos portugueses. Por isso, não desistiremos de manter a nossa rede de 
laboratórios farmacêuticos, onde os nossos doentes não esperam horas para ser atendidos, 
onde a qualidade é obrigatória pela certificação, onde temos especialistas de elevada 
experiência, onde a eficiência e a satisfação dos cidadãos são elevadas. Onde existe de facto 
liberdade de escolha.  
 
A Ordem dos Farmacêuticos fará um estudo com a responsabilidade científica de uma 
Universidade reputada, que apresentará no ano 2018 sobre os custos das análises feitas no 
sector público e no sector convencionado, onde estudaremos a equidade no acesso, a 
dispersão versus a concentração geográfica. Aceitamos de forma humilde que ideologias 
diversas e legítimas entendam tomar decisões relativamente aos recursos do SNS. Aos 
políticos compete a decisão e para isso são eleitos. Mas nas democracias desenvolvidas, a 
transparência é obrigatória, as razões que se invocam têm que ser comprovadas. Porque as 
medidas ficam para a história, fazem muitas vezes estragos irreparáveis, e temos por isso o 
dever de clarificar, com evidência, quem ganha o quê com a internalização das análises 
clínicas.  Se ganha o cidadão queremos saber. Se ganha o SNS precisamos comprovar. 
Depois, será tarde. 
 
Somos uma profissão científica, habituada a indicadores, ao rigor e é nessa base que 
estabeleceremos sempre o nosso diálogo. Conta Senhor Secretário de Estado com a nossa 
lealdade, mas com uma fortíssima oposição à anunciada internalização das análises clínicas 
sem entrar em conta com a capacidade instalada na rede nacional de laboratórios de 
proximidade. Até hoje, as experiências que conhecemos a Norte e a Sul do País não têm 
indicadores de custos, estudos de satisfação dos doentes, e marcadores de eficiência. Veja 
que temos farmacêuticos que trabalham na rede pública e convencionada. Não há por isso 
nenhum tipo de preconceito. Pelo contrário. O que há é um compromisso com a verdade e o 



 

respeito que merecemos pelo trabalho que fizemos nos últimos 40 anos pelo SNS no 
principio da complementaridade prevista na Lei. 
 
Caros colegas, 
 
No nosso dicionário a palavra desistir não existe. Nunca desistimos nem desistiremos de 
nada. Insistimos sempre em construir o nosso destino. E sabemos esperar. Tivemos sempre 
dos portugueses reconhecimento, carinho e motivação. E esse é o verdadeiro estimulo à 
continuação do nosso trabalho. 
 
Aos mais jovens que hoje aqui recebem o Prémio da Sociedade Farmacêutica Lusitana 
desejo que nunca desistam de ser os melhores. Só se vence com muito trabalho, com um 
espírito aberto à mudança, com factos e não com mitos, com capacidade de diálogo e 
tolerância. No futuro, tal como no passado, o trabalho em equipa com os médicos e outros 
profissionais de saúde é determinante. Na base do respeito pela deontologia profissional e 
no cumprimento escrupuloso de um modelo de qualificação que é obrigatório para quem 
tem por missão trabalhar para a saúde dos portugueses. Nunca se esqueçam que, como 
disse o Professor e Cientista Manuel Sobrinho Simões no dia de Portugal aqui no Porto “ os 
privilégios têm de ser acompanhados de responsabilidades”.  
 
Caro Presidente da Direcção da Secção Regional Norte da Ordem dos Farmacêuticos, 
Professor Franklin Marques, 
 
Num dia que é de reconhecimento e compromisso não posso deixar de a si e à sua Direcção, 
colaboradores, e sócios desta Secção Regional dirigir uma palavra de agradecimento por nos 
proporcionarem este momento numa nova sede dos farmacêuticos a Norte do País. Um 
espaço contemporâneo, património dos farmacêuticos e que honra e dignifica a profissão. O 
seu empenho, a alma e o amor que dedicou a esta e outras missões possam ser também 
legado que ao País fazem os farmacêuticos do Norte de Portugal. 
 
No Porto, nesta cidade maravilhosa, fraterna, que abraça, que não exclui, que recebe com o 
coração cumprimos hoje mais um dia de São Cosme e São Damião. Assumindo o Portugal de 
hoje. Sem medo de Existir. 
  
Ana Paula Martins. 
Porto, 26 de Setembro 2017 
 


