
 

 
 

Discurso do Presidente da Secção Regional do Norte 
na Sessão Solene do Dia do Farmacêutico 2017 

 
Porto, 26 de setembro de 2017 

Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos 
 
[Vocativos] 
 
Permitam-me que saúde o Exmo. Senhor Secretário de Estado da Saúde, Dr. Manuel 
Delgado.  
A sua presença hoje aqui, em seu nome e em nome do Ministério da Saúde do governo de 
Portugal, é para nós uma honra e o reconhecimento da importância e da consideração que a 
profissão farmacêutica e os farmacêuticos merecem e o que significam para a Saúde deste 
País. 
 
Cumprimento a Senhora Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Profª. Doutora Ana Paula 
Martins.  
É a primeira vez que, no desempenho das suas funções como Bastonária, participa no Dia do 
Farmacêutico nesta cidade do Porto.  
 
O dia 26 de setembro, como dia comemorativo dos Farmacêuticos portugueses, foi adotado 
pelo Prof. Alfredo de Albuquerque, também ele, digníssimo Bastonário da Ordem dos 
Farmacêuticos, e oriundo desta cidade. É pois, com mais esta razão que, com muito prazer e 
satisfação o Norte a acolhe neste dia particular para os farmacêuticos portugueses. 
 
Prof. Doutor José Gil, 
Tê-lo connosco, neste momento festivo para todos os farmacêuticos portugueses, constitui 
mais um ponto alto destas comemorações. Um agradecimento pela disponibilidade em 
partilhar connosco alguns dos seus pensamentos. 
 
Estendo as minhas saudações aos membros dos Corpos Sociais da OF aqui presentes, às 
Senhoras e Senhores convidados e aos colegas aqui presentes 
 
Faz, neste ano da graça de 2017, 45 anos que, pela primeira vez, foi adotada a designação de 
Ordem dos Farmacêuticos.  O Decreto–Lei nº 334/72, de 23 de agosto, veio a consagrar esta 
designação como resultado da pretensão dos farmacêuticos, na altura organizados no 
Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, criado em 1935.   
 
A profissão farmacêutica passou a ter o reconhecimento legal do seu “interesse público, 
como atividade sanitária”, da exigência legal de uma preparação universitária, da autonomia 
e independência técnica no exercício da sua atividade profissional, da exclusividade de 
prática de atos próprios da profissão e da sua autorregulação.   



 

Para além da Ordem dos Advogados, dos Médicos e dos Engenheiros, a Ordem dos 
Farmacêuticos passou a fazer parte do grupo restrito das Ordens Profissionais criadas e 
existentes de antes do 25 de Abril de 1974. Facto de que nos devemos orgulhar. 
(Curiosamente foi o Ministro das Cooperações e da Previdência Social, Prof. Doutor Baltasar 
Leite Rebelo de Sousa, pai do atual Presidente da Republica portuguesa, o signatário deste 
Decreto-Lei) 
 
Exmo. Senhor Secretário de Estado da Saúde 
Exma. Senhora Bastonária  
Caros colegas 
Minhas Senhoras e meus Senhores 
 
Os farmacêuticos desde sempre têm pautado as suas atitudes e a sua dignidade profissional 
baseadas em valores de proximidade com o cidadão, em defesa da saúde, do bem-estar e da 
qualidade de vida de todos quantos o procuram. 
 
Não é de hoje, pois, esta postura, esta crença, esta orientação para os outros! 
 
Os pergaminhos da atividade farmacêutica estão alicerçados em robustas raízes fortalecidas 
pelo tempo e pela necessidade de palmilhar um caminho sólido orientado para o futuro. 
Desde os tempos da Sociedade Farmacêutica Lusitana, antecessora primeira da atual Ordem 
dos Farmacêuticos, criada em 1835, sob os auspícios de D. Maria II, que os farmacêuticos 
sempre sentiram a necessidade de se associarem com objetivos claros de evolução e de 
aprendizagem. Não por acaso, esta Sociedade Farmacêutica reconhecia-se como sociedade 
científica. 
 
O farmacêutico de hoje é o resultado da continuidade evolutiva da vontade em progredir e 
de acompanhar o rápido desenvolvimento do conhecimento e dos saberes em saúde, cujo 
propósito primeiro desta conduta é o doente. 
 
Nas farmácias, nos hospitais, na indústria, nos laboratórios, nos mais distintos locais onde 
exerçam a sua atividade, os farmacêuticos sempre se distinguiram pela sua mais-valia, pela 
sua qualidade e prática profissional. 
 
Os farmacêuticos são profissionais de saúde, confiáveis e competentes.  
 
A qualidade dos seus serviços é compensada pelo respeito de que são merecedores por 
parte dos utentes e pela reconhecida assunção das suas práticas a bem de todos e da Saúde 
em Portugal. 
 
Mesmo nos momentos de crise, como os que Portugal passou recentemente, os 
farmacêuticos disseram sim aos cidadãos e ao País, incontáveis vezes com prejuízos 
pessoais. 
 
Hoje, várias farmácias estão em situação delicada de sobrevivência financeira que 
compromete a sua viabilidade e a prestação dos serviços prestados ao doente. A indústria e 
a distribuição farmacêutica sofreram igualmente dos mesmos constrangimentos e 
enfrentam ainda hoje os mesmos problemas. O mesmo se passa com os laboratórios 
clínicos, fruto de opções políticas que condicionam a existência de pequenos e médios 
laboratórios de proximidade.  
 



 

Também os farmacêuticos de forma individual foram igualmente abrangidos por estas 
situações.  
 
Muitos, em resultado desta crise, engrossaram o grupo dos desempregados. Outros viveram 
a precariedade no emprego e nas condições de desempenho das suas funções. Outros, 
ainda, muitos, viram a sua situação remuneratória fortemente desvalorizada.  
 
Ainda hoje muitas destas situações se mantêm. Urge encará-las no sentido de as tentar 
superar a bem do futuro.  
 
A dignidade profissional também se vê pela justeza das condições e da remuneração pelo 
trabalho prestado.  
 
Caros colegas  
O futuro da profissão farmacêutica será o que nós quisermos que ele seja. Depende muito 
da nossa determinação, do nosso querer. 
 
Uma profissão que encara o futuro com confiança e dignidade tem de olhar com firmeza 
para os cuidados a dispensar com o cidadão, e focalizar nessa pretensão todas as suas 
vontades, em vez de se anquilosar no “nós” farmacêutico ou no “nós” substituível.  
 
A carreira farmacêutica, agora reimplementada, pode marcar um ponto de viragem 
significativa para os farmacêuticos, assim o queiram os atores políticos no plano das opções 
que considerarem adotar. Pela sua idoneidade e pelas suas competências, o aumento do 
número de farmacêuticos efetivos, nas mais distintas áreas do SNS, constituirá uma garantia 
acrescida na melhoria responsável da prestação de cuidados de saúde. 
 
É tempo do farmacêutico assumir de uma forma convicta as suas capacidades não apenas no 
âmbito da saúde e da qualidade de vida do cidadão, mas também através da sua 
intervenção social e politica a favor das populações que servem. E muitos são, os que 
percorrem este caminho, na esteira de outros, anteriormente percorridos por nossos iguais. 
 
Estes elos de ligação atividade-sociedade constituem frutuosos exemplos que devem ser 
partilhados e publicamente reconhecidos. 
 
Assim, convicto de que ser farmacêutico é uma profissão de futuro e com futuro, é com 
muito prazer que vos dou as boas vindas e convosco partilho a minha alegria, o meu 
entusiasmo em vos receber nestas instalações e nesta cidade. 
 
Sejam bem-vindos ao Dia do Farmacêutico 2017. 
 
Franklim Marques 
Porto, 26 de Setembro 2017 
 


