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Discurso da Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos 

na Sessão Solene do Dia do Farmacêutico 2016 

 

Lisboa, 26 de setembro de 2016 
Teatro Thalia, Lisboa 

 

[Vocativos] 

 

Quero agradecer a presença de todos em particular ao Senhor Ministro da Saúde por nos 
dar o prazer de acompanhar esta cerimónia. 

 

Há uma história que gosto de contar. Era uma vez há muito muito tempo, por volta do ano 
300, dois irmãos gémeos que dedicaram a sua vida aos outros, praticando o bem comum. 
Tinham a arte e a sabedoria para curar. Homens de fé, foram perseguidos e decapitados 
porque nunca desistiram dos seus valores.  

São Cosme e São Damião tornaram-se símbolos de resistência, de humildade, de humanidade 
e de coragem – os valores que os farmacêuticos procuram ter como base da sua atividade 
todos os dias. Por isso estamos aqui hoje.   

Mas todos os dias são dias do farmacêutico. Todos os dias os farmacêuticos desenvolvem a 
sua atividade ao serviço do seu País. Todos os dias prestam o seu contributo qualificado 
através das farmácias comunitárias, dos laboratórios de análises clínicas, nos serviços 
farmacêuticos hospitalares, nos laboratórios do Estado, na indústria farmacêutica, nas 
Administrações Regionais de Saúde, na distribuição grossista, na agência regulamentar, nos 
serviços de saúde militares, nas organizações de responsabilidade social, na investigação e no 
ensino. Sempre a fazer melhor, sempre a pensar naqueles a quem o seu trabalho diário se 
destina.  

Somos uma grande equipa de 15.000 homens e mulheres dispostos a acreditar no seu País, 
investindo no seu progresso, expansão e desenvolvimento. 41% dos farmacêuticos têm 
menos de 35 anos. Os nossos jovens acreditam no futuro e lutam para se qualificar, 
diferenciar e concretizar. Temos hoje um exemplo dessa capacidade empreendedora, no 
conferencista que vamos ouvir e que tão cedo foi capaz de se projetar na ciência além 
fronteiras. 
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Portugal e os Portugueses estão seguros porque podem contar também com este capital 
humano ao serviço da sua saúde e do seu bem-estar. Temos razão para estar otimistas com 
o futuro, pois o nosso passado está alicerçado em colunas sólidas. Temos provas dadas. E 
vamos continuar a trabalhar para merecer a confiança que os portugueses depositam em nós. 

Vivemos nos últimos meses um processo de extraordinária importância. A definição dos atos 
em saúde. Foi um processo complexo, que nos amadureceu a todos enquanto profissionais e 
que nos obrigou enquanto dirigentes a encontrar soluções, sempre tendo sempre em 
primeiro lugar os interesses dos doentes.   

Fizemo-lo com a maturidade necessária para não ter como propósito conquistar 
teimosamente territórios. Quero, publicamente, reconhecer a importância do trabalho do 
Prof. Fernando Araújo, Secretário de Estado da Saúde pela forma como conduziu este 
processo. Senhor Secretário de Estado, acho que conseguiu o melhor de cada um de nós.  

Também por isso mesmo, estamos em situação de poder dizer que o SNS precisa de ser 
reforçado, precisa do financiamento que lhe tem sido retirado, precisa de ser valorizado em 
todas as políticas. E exige um amplo consenso parlamentar, que não poderá tardar, no que 
são os principais vetores para a sua preservação e sustentabilidade. As profissões da saúde 
deram um exemplo de convergência, compromisso e tolerância. Porque razão não podem 
fazer o mesmo os agentes políticos? 

 

Senhor Ministro da Saúde, 

Temos a certeza de que as profissões de saúde fazem a diferença, orgulham-se do SNS que 
souberam ajudar a construir. Por isso, para os farmacêuticos, ver a sua carreira publicada no 
âmbito do SNS será um marco histórico que sinaliza um passo em frente na qualidade e 
capacitação das próximas gerações de farmacêuticos que, nos hospitais e laboratórios do 
Estado, serão sempre essa força que ninguém vê mas que são uma das garantia da segurança, 
da qualidade e dos bons resultados em saúde dos portugueses.  

É urgente publicar a carreira farmacêutica sem a qual os farmacêuticos não têm forma de se 
renovar, de continuar a fazer o que tem que ser feito pelo futuro do SNS.  Esta é uma medida 
que foi adiada durante 20 anos. Chegou o momento e precisamos de uma decisão enquanto 
ainda há tempo. 

Demos já pequenos passos para a integração da nossa rede de farmácias na rede de cuidados 
de saúde primários em Portugal. A concretização legal de novos serviços farmacêuticos, 
nomeadamente o reforço do mercado de genéricos, e a dispensa de medicamentos para o 
HIV representam mais responsabilidade para com os nossos doentes e com o SNS. 

Mas temos de fazer mais e melhor. A rede de laboratórios de análises clínicas que sempre 
serviu o SNS e que é capacidade instalada precisa de ser melhor aproveitada. Os portugueses 
não podem continuar a não ter o medicamento que precisam a tempo e horas porque foi 
retirada ás farmácias a capacidade financeira para os comprar aos distribuidores. Outras 
vezes não os encontramos porque vão para outros mercados porque o nosso não é atrativo. 
As nossas farmácias continuam a ter em falta mais de 40 milhões de embalagens de 
medicamentos desde janeiro deste ano. E os sectores da Indústria Farmacêutica e da 
Distribuição Grossista, as start-up na área da saúde, as empresas de tecnologias de 
informação, o turismo de saúde que precisam de encontrar estabilidade, um quadro de 
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incentivos claro para se manter e expandir. Não conseguimos perceber o que falta para que 
a Saúde seja efetivamente reconhecida como sector estratégico para a economia nacional. 
Como o calçado, os vinhos e o turismo. Falamos da nossa indústria da saúde que, a par com 
o SNS, os seus profissionais e as suas instituições, gera riqueza, promove emprego e é um dos 
principais exportadores do País. 

 

Senhor Ministro, 

Distintas Autoridades Civis e Militares, 

Caros colegas e amigos, 

Há ainda muito trabalho pela frente. Temos de combater de forma implacável a fraude e os 
verdadeiros conflitos de interesse. Temos que garantir a soberania nas nossas ações e saber 
que opções vamos tomar para fazer face ao desafio do envelhecimento, das novas tecnologias 
e da humanização dos cuidados de saúde. Assumir novas responsabilidades e novos riscos. 
Inovar. Trabalhar em equipa, e com as associações de doentes e cidadãos num espaço de 
construção coletiva. Sem paternalismos. Com independência e liberdade na ação, sinónimos 
de respeito pelos contributos mútuos.  

E a propósito de inovar, correr riscos e trabalhar em conjunto, é agora o momento de vos 
contar outra história. Uma história que tem que ver com a força das convicções, a sabedoria 
no propósito e a generosidade na ação. Em duas palavras: Projeto VENCER. Hoje e aqui 
reconheceremos um projeto que venceu todas as dificuldades por que nasceu da iniciativa 
entre farmacêuticos, médicos, enfermeiros, psicólogos. Um projeto desenvolvido nos últimos 
20 anos pelos profissionais de saúde da Marinha Portuguesa. Onde os farmacêuticos tiveram 
um papel determinante. Numa área onde hoje Portugal é referência, que é a do combate à 
toxicodependência.  

Um modelo que tendo por princípio a necessidade de segurança, não deixou ninguém para 
trás. Realizado nas nossas Forças Armadas, constitui um exemplo de como a saúde pode e 
deve estar em todas as políticas.  

 

Caros colegas, 

Temos de estar à altura do desafio para o qual os portugueses nos convocam: sermos cada 
vez melhores, trabalharmos mais, adotarmos as melhores práticas. Sermos capazes de nos 
adaptar à mudança sem atropelos à ética e não colocando nunca em causa a qualidade dos 
nossos serviços. Trabalhando em equipa com as outras profissões da saúde de forma efetiva 
e harmoniosa. 

Temos consciência de que muitos farmacêuticos estão em situações muito difíceis. Nos 
nossos roteiros pelo País vamos conhecendo a realidade, todos os dias recebemos mensagens 
de sofrimento e desânimo pelas condições de trabalho precárias, pelo não reconhecimento 
da profissão por parte dos decisores e das autoridades, pela falta de trabalho em equipa, por 
práticas deontológicas menos próprias. Não temos todas as soluções para grande parte 
destes problemas no imediato. E há problemas que ultrapassam tanto a área de atividade da 
Ordem que sentimos a dificuldade de intervir e encontrar soluções efetivas. E sofremos por 
isso e com isso, todos os dias.  
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Mas também sabemos que não podemos desistir. Uma profissão livre constrói-se a partir da 
sua identidade histórica, da sua qualificação científica, na sua capacidade de se autorregular 
e de traçar um caminho sem nunca esquecer que o principal motivo da nossa existência são 
os doentes e que é das suas necessidades e reconhecimento que esta identidade se reforça. 
E na nossa união, inteligência e na firmeza dos nossos propósitos estará o nosso futuro. 

Hoje estamos aqui juntos para, juntos, podermos continuar este caminho. Uma Ordem unida 
para cumprir e fazer cumprir os seus Estatutos. Os farmacêuticos de norte a sul do País a 
dizerem: contem connosco. Nós estamos aqui. Sempre aqui estivemos e estaremos. Para o 
que der e vier. Pelo SNS e pela Saúde dos Portugueses. 

 

Ana Paula Martins 

26 de setembro de 2016 

 


