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Ex-vice-reitor da Universidade do Porto, Jorge Gonçalves organiza o próximo Congresso Nacional 
dos Farmacêuticos, de 12 a 14 de outubro, no Centro de Congressos de Lisboa, sob o lema 
Medicamentos para Todos. O futuro do abastecimento e do acesso ao medicamento, as questões 
bioéticas, o tratamento das doenças ‘órfãs’, entre outros temas, são a base deste encontro.  
Com uma carreira ligada à investigação farmacológica e à administração académica,  
Jorge Gonçalves explica-nos o que podemos antecipar do congresso.

Por que foi escolhido este mote para o con-
gresso?
Hoje vivemos num mundo, mas também num 
país – em Portugal também temos realidades 
muito diferentes – em que o acesso a medica-
mentos é completamente desigual. E essas re-
alidades tocam-nos diretamente, porque hoje 
estamos muito próximos de tudo. A ideia do 
congresso é promover uma profunda e am-
pla reflexão sobre esses diferentes cenários, 
tendo consciência de que nos próximos anos 
os farmacêuticos portugueses vão ter de se 
adaptar: por um lado, regiões que podem ter 
dificuldades no acesso a medicamentos, por 
outro, as mesmas dificuldades com grupos de 
doentes, e até alterações na própria cadeia de 
distribuição dos medicamentos. 

Por que diz que os farmacêuticos portugueses 
se têm de adaptar a essas transformações?
Dos países europeus, Portugal é um dos mais 
abertos e com maior rede de colaborações 
internacionais. Sentimo-nos em casa pratica-
mente em todos os continentes. Isso dá-nos 
uma vantagem extraordinária para fazermos 
pontes e estabelecer um diálogo entre a Europa 

e o mundo. Vamos refletir, por isso, num novo 
cenário de um mundo cada vez mais ligado e 
em que nós, se queremos perceber toda a com-
plexidade dos medicamentos, não podemos 
focar-nos apenas nos problemas e nos mode-
los nacionais. Não são realidades estanques. 

Quem destacaria, entre os presentes no con-
gresso e no simpósio?
Não vai haver ‘estrelas’, mas pessoas que nos vêm 
dar diferentes perspetivas. A presença do pre-
sidente da Agência Europeia do Medicamento 
e de representantes da OMS pode dar-nos um 
testemunho importante a nível institucional. 
Mas depois teremos todo um cruzamento de 
testemunhos que esperamos que sirvam para 
construirmos um retrato muito fiel do que são 
hoje e do que poderão ser, num futuro próxi-
mo, todas as limitações, desafios e dificuldades 
que se colocam no abastecimento adequado de 
medicamentos na sociedade. 

Apesar de tudo, a dificuldade de acesso aos 
medicamentos é uma experiência com a 
qual os portugueses não se debatem há al-
guns anos…

Hoje, a garantia do abastecimento é consegui-
da em grande parte através dos esforços dos 
farmacêuticos que estão, nomeadamente, nos 
hospitais. Há dificuldades. Mas elas são sentidas, 
por um lado, por questões de custos, porque 
há medicamentos que são baratos, mas são tão 
relevantes que a forma de produção e logística 
convencional colapsou. A sociedade vai ter de 
encontrar formas alternativas de garantir o 
abastecimento sem que ele esteja dependente 
de uma indústria farmacêutica que o vê como 
uma atividade não lucrativa. Temos de encon-
trar formas de produzir esses medicamentos 
que são essenciais mas cujo preço é tão baixo 
que já não é estimulante para a indústria. Te-
mos outros problemas com medicamentos, 
mas com os mais caros – a sociedade não tem 
condições para suportar esses custos. Temos 
ainda problemas de abastecimento de medi-
camentos para pequenos nichos, as chamadas 
doenças órfãs, cujo número de doentes não 
justifica também que o modelo convencional 
funcione. O público não se apercebe destas 
dificuldades, mas essa não perceção resulta do 
esforço que os farmacêuticos têm feito. 

Jorge Gonçalves:

“A SOCIEDADE PRECISA  
DE ALTERNATIVAS PARA O 
ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS, 
SEM ESTAR DEPENDENTE  
DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA”

Ricardo Nabais, jornalista convidado
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OS FARMACÊUTICOS VÃO TER DE SE ADAPTAR: POR UM LADO, REGIÕES QUE PODEM TER 
DIFICULDADES NO ACESSO A MEDICAMENTOS, POR OUTRO, AS MESMAS DIFICULDADES 
COM GRUPOS DE DOENTES, E ATÉ ALTERAÇÕES NA PRÓPRIA CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO

[NO CONGRESSO] VAMOS REFLECTIR NUM NOVO CENÁRIO DE UM MUNDO CADA VEZ 
MAIS LIGADO E EM QUE NÓS […] NÃO PODEMOS FOCAR-NOS APENAS NOS PROBLEMAS E 
NOS MODELOS NACIONAIS

TEMOS DE ENCONTRAR FORMAS DE PRODUZIR […] MEDICAMENTOS QUE SÃO ESSENCIAIS 
MAS CUJO PREÇO É TÃO BAIXO QUE JÁ NÃO É ESTIMULANTE PARA A INDÚSTRIA

TEMOS PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PEQUENOS NICHOS, 
AS CHAMADAS DOENÇAS ÓRFÃS, CUJO NÚMERO DE DOENTES NÃO JUSTIFICA TAMBÉM 
QUE O MODELO CONVENCIONAL FUNCIONE

COM OS [MEDICAMENTOS] MAIS CAROS – A SOCIEDADE NÃO TEM CONDIÇÕES PARA 
SUPORTAR ESSES CUSTOS

O PÚBLICO NÃO SE APERCEBE DESTAS DIFICULDADES, MAS ESSA NÃO PERCEÇÃO 
RESULTA DO ESFORÇO QUE OS FARMACÊUTICOS TÊM FEITO
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Falou de medicamentos cujo preço, de tão bai-
xo, acaba por torná-los desinteressantes para 
a indústria farmacêutica. Dê um exemplo.
Há os antidepressivos, por exemplo. Os custos 
de produção são tão baixos, que a indústria 
acabou por se desinteressar. É por isso que 
um dos painéis vai ser para discutir estas ques-
tões, sobre a experiência que se está a fazer em 
Portugal para poder produzi-los no laborató-
rio militar, mas também nos laboratórios dos 
hospitais. Outras experiências estão a ser feitas 
na Europa. Temos de acautelar estas questões, 
procurando garantir que estes problemas, que 
já existem hoje, sejam resolvidos. É um pilar 
que a sociedade tem de assegurar, os cuida-
dos de saúde, e, no caso dos medicamentos, 
garantir que fazemos o melhor possível para 
que a sociedade tenha as melhores opções a 
preços que consegue suportar, sem o problema 
do abastecimento. 

Por outro lado, fala-se muito dos medica-
mentos inovadores, nas áreas oncológicas, 
por exemplo, que são extremamente caros.
Esse é outro grande problema e é outra das 
abordagens que vamos ter no congresso. Neste 
momento, há alguns medicamentos que estão 
em fase de desenvolvimento, mas já se fala de 
limitações se não houver uma otimização dos 
custos de produção, que se situam nos 200 ou 
300 mil euros por doente. Isso é aceitável? Como 

é que a sociedade lida com estes problemas? E 
é por isso que vão estar presentes especialistas 
em bioética. Há escolhas muito difíceis que a 
sociedade tem de tomar. 

Essa gestão pode levar-nos a um sistema em 
que o paciente irá ser chamado a cobrir os 
custos dos seus medicamentos?
Isso leva-nos a uma discussão mais comple-
xa. Acho que uma sociedade que não garante 
uma igualdade de tratamento a todos os seus 
cidadãos não se pode assumir como uma so-
ciedade. Ela assenta no conceito do coletivo. 
Um modelo que não contemple esta ideia é 
suicida, porque é antissocial. Por mais difíceis 
que sejam os problemas, estou convencido 
de que vamos tomar decisões em conjunto 
e garantir que vamos encontrar as situações 
adequadas para todos. Mas também é verdade 
que cada um vai ter de assumir mais as suas 
responsabilidades.

Como?
Quando se fala, por exemplo, em comporta-
mentos de risco que poderão aumentar a ne-
cessidade de tratamentos. Temos de os evitar, 
sob pena de a sociedade também exigir uma 
maior comparticipação para que quem tem 
esses comportamentos pague o risco que está 
a assumir. Outras questões que têm a ver com 
esses novos medicamentos, por exemplo os 

que venham a aparecer na área da oncologia, 
ou das doenças neurodegenerativas, implicam 
outra reflexão.

Qual?
É legítimo para a indústria farmacêutica recla-
mar os dividendos próprios do investimento que 
está a fazer. Porém, é verdade que a sociedade 
também tem de reclamar a sua quota-parte pela 
ajuda que está a dar ao financiar a investigação 
para que esses medicamentos sejam desenvol-
vidos com sucesso. Não há qualquer indústria 
farmacêutica que desenvolva qualquer terapia 
do zero, sem o investimento em investigação 
fundamental e essa é paga pelo Estado, logo, 
pela sociedade. Por isso, é legítimo dizer que 
o Estado terá uma palavra a dizer no acesso 
a esse bem para o qual também contribuiu. 

Que outros temas estarão em cima da mesa 
no congresso?
Vamos cobrir todas as áreas, fazendo uma 
caracterização dos problemas atuais. E vamos 
ainda ver o que tem sido feito a nível da for-
mação nas universidades e na relação com o 
público. E também na nossa ligação à sociedade. 
Depois, há a questão de criarmos uma agenda 
em Portugal para poder começar a haver mais 
empresas que possam produzir produtos que 
tornem o nosso país mais autónomo ao nível 
do acesso aos medicamentos. 

UMA SOCIEDADE QUE NÃO GARANTE UMA IGUALDADE DE TRATAMENTO A TODOS OS 
SEUS CIDADÃOS NÃO SE PODE ASSUMIR COMO UMA SOCIEDADE. ELA ASSENTA NO 
CONCEITO DO COLETIVO. UM MODELO QUE NÃO CONTEMPLE ESTA IDEIA É SUICIDA, 
PORQUE É ANTISSOCIAL

[NO CONGRESSO] VÃO ESTAR PRESENTES ESPECIALISTAS EM BIOÉTICA. HÁ ESCOLHAS 
MUITO DIFÍCEIS QUE A SOCIEDADE TEM DE TOMAR

VAMOS TOMAR DECISÕES EM CONJUNTO E GARANTIR […] SITUAÇÕES ADEQUADAS PARA 
TODOS. MAS TAMBÉM É VERDADE QUE CADA UM VAI TER DE ASSUMIR MAIS AS SUAS 
RESPONSABILIDADES

O INVESTIMENTO EM INVESTIGAÇÃO FUNDAMENTAL É PAGO PELO ESTADO, PELA 
SOCIEDADE. POR ISSO, É LEGÍTIMO DIZER QUE O ESTADO TERÁ UMA PALAVRA A DIZER NO 
ACESSO [AO MEDICAMENTO]

[VAMOS CRIAR] UMA AGENDA […] PARA PODER COMEÇAR A HAVER MAIS EMPRESAS QUE 
POSSAM PRODUZIR PRODUTOS QUE TORNEM O NOSSO PAÍS MAIS AUTÓNOMO AO NÍVEL 
DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS


