
 

  

VISITA OFICIAL DA O.F. 

AO SECTOR FARMACÊUTICO DE CABO VERDE 

Relatório da visita oficial da Ordem dos Farmacêuticos de Portugal a Cabo Verde 



 
 

1
 

VISITA OFICIAL 

DA O.F. 
RELATÓRIO DA VISITA OFICIAL 

DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS 

DE PORTUGAL A CABO VERDE  

SUMÁRIO 

No seguimento da nomeação do Conselho Nacional para a Cooperação 

por parte da Direção Nacional, foi entendido que seria essencial uma 

visita oficial à recém-formada Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde 

no sentido de estreitar os laços entre as duas organizações e prestar o 

apoio necessário ao estabelecimento pleno da organização dos 

farmacêuticos em Cabo Verde. 

A Bastonária, Ana Paula Martins, o presidente da Secção Regional do 

Norte, Franklim Marques, o presidente do Conselho para a Cooperação, 

Hélder Mota- Filipe, acompanhados pelo Secretário Técnico para a Área 

Internacional e Cooperação, Luís Rhodes Baião, e pelo consultor legal 

da Secção Regional do Norte, Walter Alcoforado, deslocaram-se a Cabo 

Verde em visita oficial. 

Em colaboração administrativa entre ambas as instituições, foi 

elaborado um programa de visita intenso ao sector farmacêutico 

concentrado na Ilha de Santiago que passaria pelo Hospital Agostinho 

Neto, Indústria Farmacêutica InPharma, Distribuição Farmacêutica 

Emprofac e pelas Farmácias Comunitárias Central, Universal e 2000. A 

visita também criou pontes institucionais com visitas ao Ministério da 

Saúde, à Direção Geral de Farmácia, à Agência de Regulação e 

Supervisão de Produtos Farmacêuticos e Alimentares, bem como à 

Embaixada de Portugal em Cabo Verde. 

A visita culminou com o evento I Encontro Luso-Cabo-Verdiano do 

Setor Farmacêutico. Este evento teve como principais finalidades a 

promoção da atividade do farmacêutico nos dois países e também uma 

oportunidade para se aferir a capacidade organizativa do elenco diretivo 

da Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde que terá como desafio 

futuro a organização do XIII Congresso Mundial de Farmacêuticos de 

Língua Portuguesa. Este Congresso irá decorrer na cidade da Praia, nos 

dias 3, 4 e 5 de outubro de 2018, quando se assinalam os 25 anos da 

Associação de Farmacêuticos dos Países de Língua Portuguesa 

(AFPLP). 

  

A delegação portuguesa 

encontrou-se com a delegação de 

Cabo Verde, representada no local 

pelos seguintes elementos do 

Conselho Diretivo Nacional da 

Ordem dos Farmacêuticos de 

Cabo Verde: Bastonária, Maria da 

Luz Leite, Vice-Presidente, Melina 

Veiga, Tesoureira, Maria Helena 

dos Santos, e Secretária, Ester 

Gonçalves. Também do Conselho 

Diretivo Nacional, a Presidente do 

Conselho Diretivo Regional, Ana 

Filomena Cruz, só se viria a juntar 

aos restantes elementos no 

segundo dia de visita. 
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Encontro entre representantes das Ordens 

 

Criada há dois anos, pela Lei n.º 87/VIII/2015, a OFCV formalmente constituída em maio do ano passado, com 

a tomada de posse dos primeiros órgãos sociais eleitos. A bastonária, Maria da Luz Leite, assume desde então 

os destinos da organização e a representação dos farmacêuticos cabo-verdianos, contando com cerca de 70 

farmacêuticos inscritos. 

A delegação portuguesa encontrou-se com a delegação de cabo verde, representada no local pelos seguintes 

elementos do Conselho Diretivo Nacional: Bastonária, Maria da Luz Leite, Vice-Presidente, Melina Veiga, 

Tesoureira, Maria Helena dos Santos, e Secretária, Ester Gonçalves. Também do Conselho Diretivo Nacional, 

a Presidente do Conselho Diretivo Regional, Ana Filomena Cruz, só se viria a juntar com os restantes elementos 

no dia seguinte. 

Foram partilhados os objetivos da visita e feito um resumo do programa oficial para os dias seguintes. Ainda 

durante a reunião, a Bastonária de Portugal ofereceu à Ordem de Cabo Verde dois potes do Museu da 

Farmácia, um com uma cobra simbolizando o veneno e o antídoto, bases da farmácia química, e outro com 

abelhas, simbolizando o trabalho coletivo e a cooperação e a produção do mel, este também com utilização 

farmacêutica. 

A Ordem dos Farmacêuticos de Portugal foi porta-voz também da iniciativa da Associação Nacional das 

Farmácias de poder acolher representantes de duas farmácias de Cabo Verde nas reuniões do Conselho 

Nacional daquela associação, a decorrer em Maio e Novembro, de maneira a aproximar as práticas deste sector 

empresarial em ambos os países. 

Após a confraternização, a Ordem dos farmacêuticos de Cabo Verde ofereceu o almoço e uma visita à zona da 

Cidade Velha.  
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Visita ao Hospital Agostinho Neto 

 

O Hospital Central da Praia – Hospital Dr. Agostinho Neto (HAN) é a maior unidade hospitalar de Cabo Verde 

e localiza-se no centro histórico da cidade da Praia - Plateau, na região Sudeste da ilha de Santiago. 

É uma entidade pública, do Ministério da Saúde, responsável por serviços de grande relevância social, oferecendo 

assistência integral no domínio da saúde, prestando também cuidados de saúde diferenciados de nível secundário 

e terciário. Atualmente com 348 camas instaladas na sua estrutura arquitetónica horizontal, funciona com cerca de 

697 efetivos. 

As delegações das Ordens de ambos os países iniciaram a visita com uma reunião conjunta com o presidente do 

Conselho de Administração do hospital, 

Júlio Barros Andrade (médico 

oftalmologista), e com o Diretor Clínico, 

Fernando Lopes Almeida. 

O Hospital reconhece que beneficiaria 

de uma otimização de recursos e de uma 

maior intervenção dos farmacêuticos até 

para poder libertá-los para outros 

projetos na área da farmacoeconomia e 

no estabelecimento das comissões de 

farmácia e terapêutica. Por outro lado 

orgulham-se de poderem estar a dar os 

primeiros passos na quimioterapia em 

Cabo Verde. 
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O presidente do Conselho de Administração reconheceu também que, infelizmente, a boa vontade técnica nem 

sempre foi acompanhada da vontade política.  

As delegações prosseguiram a visita à Direção dos Serviços Farmacêuticos do HAN, que aguarda nomeação 

de responsável mas que tem interinamente essa função assumida pela Dr.ª Lourdes Semedo. [NR: mais tarde 

fomos informados que a nomeação contemplaria a Dr.ª Alexandrina Alves] 

A farmácia dispõe de duas salas de armazenagem em que uma alberga a distribuição tradicional e a outra, 

maior, guarda soros e grandes volumes. Existe também uma zona administrativa para farmacêuticos e um 

acesso para o público levantar os medicamentos. O sistema informático não estava em funcionamento no 

momento. 

Seguiu-se a visita ao hospital de dia de oncologia e à sala de preparação de citotóxicos anexa à zona de 

administração destes medicamentos injetáveis. Notaram-se graves falhas nesta parte da visita ao nível da 

preparação de citotóxicos, estando em utilização uma câmara de fluxo laminar horizontal, manifestamente 

inapropriada para este tipo de preparações. A sala também não dispõe de isolamento correto o que confere um 

risco acrescido para o preparador e demais utilizadores dos espaços contíguos (pessoal médico, doentes e 

visitantes). 

Os colegas farmacêuticos pediram alguns documentos de boas práticas que pudessem servir como guias à 

atividade hospitalar tanto na área de preparação de citotóxicos, como de outras áreas, que foram enviados em 

fase posterior à visita. 

A visita prosseguiu no laboratório de análises clínicas do hospital, com equipamento variado mas com algumas 

limitações técnicas no que diz respeito à manutenção. Muito se deve às doações de equipamento não preverem 

que as marcas possam fornecer assistência e manutenção a preços comportáveis para aquele país. No 

essencial as análises são efetuadas apesar das limitações de equipamento e constrangimentos de espaço. 

O hospital dispõe de uma unidade de hemodiálise, instalada recentemente numa iniciativa da cooperação 

portuguesa, mas que não foi possível visitar. 
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Visita à InPharma 

 

As delegações deslocaram-se à InPharma, indústria farmacêutica de capitais privados com produção, 

comercialização e exportação de medicamentos. Parte do capital da empresa é detido pela portuguesa 

Labesfal, e a 40% de ações pertencem à Emprofac. 

As delegações foram recebidas por Cristina Landim Duarte, Diretora Geral, Melina Veiga, Diretora Técnica e 

Diretora da Garantia da Qualidade, e por Elisete Lima, Diretora do InLab – Laboratório de Controlo de Qualidade 

da InPharma. 

O Conselho de Administração é não-executivo, composto pelo Presidente, Luís Vasconcelos, e 2 

Administradores e a Direção Executiva é composta por 4 Diretores das principais Direções. No total, a empresa 

possui 62 Colaboradores distribuídos por diversas áreas. 

A delegação inteirou-se dos métodos de produção que não contemplam formas estéreis, sendo na sua maioria 

fórmulas orais liquidas e sólidas. A zona de implantação é generosa e adequada aos fins a que se destina, o 

pessoal farmacêutico e não-farmacêutico parece bem preparado e a fábrica está dotada de recursos 

tecnológicos suficientes para as metas que pretende atingir. 

A bastonária deixou uma mensagem no livro de visitas e fez um pequeno discurso em agradecimento aos 

farmacêuticos de indústria e ao trabalho desenvolvido pela InPharma 
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Visita à Emprofac 

 

Seguiu-se a visita à Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos (Emprofac), empresa pública que detém 

40% do capital social da InPharma e é responsável por garantir a importação, a logística, a comercialização e 

a distribuição permanente de produtos farmacêuticos a todas as farmácias e hospitais do país, assegurando, 

por isso, que a população de Cabo Verde tem acesso a medicamentos seguros, controlados e de origem 

certificada. Na Emprofac, a comitiva foi recebida por Simone Lima, Diretora Técnica, Tatiana Barbosa, 

Presidente do Conselho de Administração e Edith Santos, Administradora Executiva. 

O armazém está dotado de instalações bem dimensionadas com equipamento moderno e certificação da 

qualidade. A empresa tem uma imagem e uma capacidade de serviço contemporâneas e compagináveis com 

qualquer bom exemplo europeu. 

Houve interesse dos farmacêuticos em compreender o sistema de verificação 

de medicamentos que está a ser implementado na Europa e de que modo é 

que o identificador único, aplicado no âmbito da diretiva de falsificação de 

medicamentos, poderá ser usado pelo sector da distribuição de Cabo Verde. 

Referiu-se o problema da falta de uma entidade certificadora para a tradução do folheto informativo, 

particularmente crítico para produtos importados quando não existe alternativa no abastecimento lusófono. 

O abastecimento do mercado apresenta algumas falhas com origem sobretudo em Portugal, pelo que veriam 

como positivo se a Ordem dos Farmacêuticos pudesse sensibilizar a indústria e distribuição farmacêuticas 

portuguesas para a importância do abastecimento do mercado cabo-verdiano. 

Poderia ser interessante colocar os farmacêuticos da Emprofac em contacto com o Grupo Profissional de 

Distribuição Farmacêutica da Ordem dos Farmacêuticos, logo que seja constituído, uma vez que partilham do 

mesmo grupo de interesses. 

 

 

 

 

 

 



 
 

7
 

Encontro com Ministro dos Assuntos Parlamentares, Presidência do 

Conselho de Ministros e Desporto e com Diretor Geral de Farmácia 

 

As comitivas das Ordens foram recebidas em audiência pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, da 

Presidência do Conselho de Ministros e do Desporto, Fernando Elísio Freire, que substitui o Ministro da Saúde 

na sua ausência, numa reunião em que o setor da Saúde cabo-verdiano foi alvo de análise. A bastonária 

manifestou a disponibilidade da OF de Portugal para acentuar a colaboração com as autoridades do País, seja 

na regulamentação do setor farmacêutico, na elaboração de boas práticas profissionais e outros referenciais 

para o exercício da atividade farmacêutica ou na formação e qualificação de profissionais. Neste evento 

formulou-se também o agradecimento ao Ministro por aceitar participar no I Encontro Luso-Cabo-Verdiano. 

 

Também presente na reunião, esteve Eduardo Tavares, Diretor Geral de Farmácia, que apresentou alguns dos 

desafios a que está sujeito o sector farmacêutico público de Cabo Verde 

A DGF, sob esta nova direção, está a promover uma revisão da Lista Nacional de Medicamentos essenciais e 

a avançar para a regulação de Dispositivos Médicos e Gases Medicinais em conjunto com a ARFA. No 

seguimento da atribuição legal conferida pelo estado, a DGF também está a regulamentar a prescrição médica.  

As perspetivas futuras são a implementação efetiva da orgânica da DGF, que vem clarificar o papel que tem 

sido algo ambíguo com o desenvolvimento da atividade tanto da DGF como da ARFA, bem como a entrada 

futura da nova Autoridade Reguladora da Saúde. 

A origem da DGF remonta à independência do país em que era necessário um quadro legal para o sector do 

medicamento e da farmácia. Foi assim que a DGF se tornou também o regulador da profissão farmacêutica, 

missão que mantém até hoje. Além disso exerce a política farmacêutica nacional e acompanha a política do 

medicamento do Estado. Neste momento a DGF regula a atividade das farmácias comunitárias e hospitalares, 

únicos pontos de distribuição legal de medicamentos, e tem ainda a seu cargo a gestão de equipamentos das 

unidades de saúde do Estado. 

A DGF tem trabalhado na área da cooperação sobretudo com a emissão de pareceres técnicos para 

desalfandegamento de material médico. Por outro lado, a entrada no país de material proveniente de doações, 

leva a que o conjunto de equipamentos tenha uma variedade de marcas e modelos demasiado alta para 

conseguir controlar eventuais custos de manutenção preventiva. Também o facto de serem muitas vezes 

equipamentos já usados ou sem assistência nos países de origem leva a que seja difícil operar necessárias 

manutenções corretivas. 

A esta apresentação do Diretor, seguiu-se uma apresentação do pessoal da DGFM, que conta com um forte 

dispositivo de farmacêuticos qualificados que se distribuem pelas seguintes áreas: Serviço de Assistência 

Farmacêutica, Serviço de Gestão e Manutenção das Tecnologias de Saúde e Serviço de Aprovisionamento. 
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Visitas a farmácias comunitárias 

 

A delegação empreendeu um périplo de visita a três farmácias comunitárias de cabo verde, de dimensões e 

bairros diferentes para ter uma boa perceção do exercício profissional nesta área.  

A visita iniciou-se pela Farmácia Central, à qual se seguiu a Farmácia 2000 e depois a Farmácia Universal. Esta 

última é propriedade de Elsa Lima, farmacêutica que presidiu à comissão instaladora da Ordem dos 

Farmacêuticos de Cabo Verde.  

Farmácias muito vocacionadas para resolver os problemas da população e prestar serviços assistenciais, 

sobretudo num mercado que sofre regularmente de falhas de abastecimento. Todas têm ligação de internet e 

conexão com a Emprofac que lhes permite conhecer as existências no distribuidor em tempo real de maneira a 

poder efetuar as encomendas necessárias. 

  



 
 

9
 

Visita à Agência de Regulação e Supervisão de Produtos 

Farmacêuticos e Alimentares (ARFA) 

 

Djamila Reis, Presidente do Conselho de Administração, recebeu as delegações e apresentou a ARFA, 

entidade pública de administração indireta do Estado, que goza de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial. Com base na visão, princípios e valores estabelecidos para a agência, foram definidos os eixos 

estratégicos: Legislação e Regulamentação (melhoria do quadro regulamentar e dos sistemas de regulação), 

Supervisão (reforço dos mecanismos de monitorização, vigilância e inspeção), Comunicação (promover a 

informação e a sensibilização junto do cidadão nas áreas de intervenção), Cooperação e Parcerias 

(monitorização dos protocolos existentes e identificação de novos parceiros) e Instrumentos de Gestão 

(implementação e melhoria). 

Os colegas mostraram-se particularmente interessados nas definições de 

produtos fronteira, o que lhes foi enviado após a visita. 

 

Encontro com Embaixadora de Portugal em Cabo Verde  

 

A comitiva da Ordem dos Farmacêuticos de Portugal foi recebida por Helena Paiva, Embaixadora de Portugal 

no País, acompanhada pela responsável dos programas de cooperação.  

A Sr.ª Embaixadora manifestou a 

concordância com as intenções da Ordem dos 

Farmacêuticos e louvou as ações já levadas a 

cabo. Mostrou também abertura para o apoio 

institucional da embaixada e colocou os seus 

serviços à disposição para aquilo que 

pudessem ser úteis. Avisou também que os 

vistos devem ser pedidos com pelo menos um 

mês de antecedência para garantir que se 

cumprem os prazos legais. 

Durante o encontro a Embaixadora referiu 

alguns projetos desenvolvidos recentemente 

com o apoio da cooperação portuguesa na 

área da saúde. Referiu a cooperação 

regulamentar existente entre as autoridades 

do medicamento de Portugal e Cabo Verde, a 

criação de um Centro de Hemodiálise no 

Hospital Agostinho Neto e as evacuações 

médicas de Cabo Verde para Portugal, 

sobretudo relevantes na área da oncologia e 

cardiologia. 
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A embaixadora informou também a intenção de se construir um hospital privado na cidade da Praia -  a edificar 

pela Idealmend, Unidade Hospitalar de Coimbra -, o que poderá aliviar em muito o apoio local aos cidadãos 

nacionais e a atividades de cooperação no âmbito da saúde. 

A Bastonária teve oportunidade de poder expor à Sr.ª Embaixadora o problema das falhas de abastecimento 

do mercado de medicamentos em Cabo Verde, provavelmente por se tratar de um mercado internacional 

pequeno e de baixo custo, mas que tem afetado a acessibilidade e prescrição. Apesar das dificuldades que a 

Emprofac enfrenta para abastecer o mercado, a venda ilegal de medicamentos no país ainda se verifica e deve-

se principalmente às crenças e hábitos da população e à procura por parte de imigrantes de medicamentos que 

não constam da Lista Nacional de Medicamentos ou de marcas que não circulam neste mercado. 

   

I Encontro Luso-Cabo-Verdiano do Setor Farmacêutico 

 

A realização deste I Encontro Luso-cabo-verdiano do Setor Farmacêutico assumiu-se como uma das iniciativas 

mais emblemáticas neste primeiro ano de mandato e uma demonstração da capacidade e mobilização dos 

farmacêuticos de Cabo Verde em torno da sua Ordem Profissional e da assistência farmacêutica à população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O evento esteve centrado na intervenção dos farmacêuticos no sistema de saúde: na comunidade, nos hospitais 

e no setor analítico, sem esquecer a importante componente da farmacovigilância. 
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Num dos momentos altos do evento, a bastonária da OF de Portugal ofereceu à sua congénere cabo-verdiana 

o Pin de Ouro da OF, em reconhecimento do trabalho de uma geração que viu concretizado o estabelecimento 

da OFCV. 

Ana Paula Martins realçou o histórico de cooperação entre os farmacêuticos 

dos dois países, recordando o apoio da OF de Portugal à regulamentação do 

setor farmacêutico cabo-verdiano, em especial na elaboração do Estatuto da 

OFCV, Regulamento Eleitoral e outros regulamentos internos. 

 

Para a bastonária, a criação da OFCV, há cerca de um ano, veio estabelecer um enquadramento legal para a 

atividade desenvolvida pelos farmacêuticos em Cabo Verde, dando-lhe também a responsabilidade de 

participar e dar contributos significativos na política de saúde e do medicamento, razão pela qual Ana Paula 

Martins considera existir ainda uma grande margem para colaboração entre as duas organizações no futuro, 

em particular na formação pré e pós-graduada dos colegas cabo-verdianos. 

Presente na sessão de abertura do encontro, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando 

Elísio Freire, prometeu "atenção especial ao setor da farmácia" e a "melhoria da política farmacêutica com o 

foco essencial no medicamento". 

O Governo de Cabo Verde pretende dotar as farmácias hospitalares de farmacêuticos qualificados, promover 

um cada vez maior uso de medicamentos genéricos, instituir e controlar a prescrição eletrónica de 

medicamentos e rever o sistema de comparticipação de medicamentos. Estas são algumas das propostas do 

governo cabo-verdiano para esta área. 
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