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Acusados tentam 
anular ‘Marquês’

O prazo para pe-
dir a abertura 
d e  i n s t r u ç ã o 
do processo da 
‘Operação Mar-

quês’ termina na 
segunda-feira. Mai-

oria dos acusados vai pedir a 
abertura de instrução e ten-
tar assim evitar o julgamen-
to. Sócrates não revela para 
já a sua estratégia. P23

Marcelo condecora 
Nuno Amado
O Presidente da Repúbli-
ca condecorou o chairman 
do Millennium bcp, Nuno 
Amado, com a Grã-Cruz da 
Ordem do Mérito. Marcelo 
justifica a distinção com o 
trabalho de “mecenato” no 
domínio da Cultura e o papel 
de Amado na recuperação 
do banco.

Residência literária 
na Feira do Livro
Além da homenagem a José 
Mário Branco, a Feira do Li-
vro do Porto, que arranca na 
sexta-feira, vai inaugurar re-
sidências literárias. Bernar-
do Carvalho, um dos nomes 
mais relevantes da literatura 
brasileira, foi escolhido para 
iniciar esta primeira perma-
nência prolongada de um es-
critor no Porto.

Champalimaud com 
praça em Lisboa
A Câmara Municipal de Lis-
boa decidiu chamar Praça 
Champalimaud ao local onde 
se encontra situada a Fun-
dação criada por António 
Champalimaud.

Direito de Resposta
O presidente-executivo da 
Altice Portugal responde à 
notícia “Relvas em operação 
para comprar a PT”. P4

24h

MP quis 
ouvir Vieira 
e Moniz 
mas não 
conseguiu P36

As eleições 
no Sporting 
vistas por  
Rui Santos R24

Histórias num 
país viciado 
em frango 
assado R38

PSP foi 
alertada 
antes do 
roubo das  
57 Glocks

Suspeitos do armeiro  
da PSP quebram 
silêncio 18 meses depois 
do desaparecimento  
das armas

Nove meses antes de ser de-
tetada a falta das 57 pistolas 
Glock, as chefias da PSP re-
ceberam uma comunicação 
oficial dos dois responsáveis 
pelo armeiro da polícia. No 
documento, os dois agentes 
alertaram para a falta de se-
gurança do local. São alvo de 
investigação interna. P18

90% dos 
candidatos a 
magistrados 
tiram  
negativa

Não acontecia há mais de 
vinte anos: o número de 
candidatos ao CEJ com 
nota positiva não chegou 
para preencher as vagas. 
E bastava ter dez  P19

Bispo da 
Guarda não 
pediu perdão 
às vítimas  
de pedofilia

D. Manuel Felício 
defende que “não tinha 
de pedir desculpas” 
aos alunos abusados do 
seminário do Fundão

Os menores abandonaram 
o seminário depois dos cri-
mes cometidos pelo padre 
do Fundão, que cumpre 
dez anos de prisão efetiva. 
Conferência Episcopal Por-
tuguesa lembra que o pedi-
do de perdão às vítimas de 
abusos sexuais por parte do 
clero “deve ser claro”. P20

Marcelo  
torce  
por uma 
‘geringonça’  

à direita

Marcelo só vê  
uma saída contra uma 
maioria absoluta do 
PS: um entendimento 
mínimo entre PSD, CDS 
e a nova Aliança P9

DESCENTRALIZAÇÃO

“O acordo 
PS/PSD 
para os 
municípios 
é miserável”

Rui Moreira rejeita transferência 
de competências. “O Infarmed é a 
anedota da descentralização”, diz
O presidente da Câmara Mu-
nicipal do Porto, em declara-
ções ao Expresso, é implacá-
vel na crítica ao modelo do 
Governo para a transferência 
de competências. E vai pro-
por na reunião do executivo 
camarário, na terça-feira, a 
rejeição do modelo de des-
centralização. Mas as críticas 
não ficam por aqui. Rui Mo-
reira fala dos “falsos aliados 
da descentralização”, que na 

verdade a defendem cinica-
mente, porque “a melhor ma-
neira de desmontar o Estado 
social sem colocar em risco 
os barões instalados na capi-
tal é alijar responsabilidades 
para as autarquias”. Quando 
as coisas correrem mal por 
falta de dinheiro, o ónus será 
das autarquias. Nesta ques-
tão, Rui Moreira frisa con-
cordar “absolutamente com 
a CDU”. P4

Aljustrel: 
aqui ainda 
se renovam 
gerações P16

Autarcas da Grande 
Lisboa propõem 
redução drástica 
dos passes sociais
Em entrevista, Fernando Medina revela proposta ao Governo  
para redução radical do preço dos transportes públicos nos 18 
municípios da Área Metropolitana de Lisboa Passe social não deverá 
passar dos 40 euros por mês e 80 por família Medida custa 65 
milhões Presidente da CML diz que vai alugar casas no mercado para 
subarrendar, reduzindo o risco dos proprietários Medina anuncia 
que se vai candidatar a novo mandato, defende que o PS mantenha 
pontes e condena quem trata adversários como inimigos P6e7
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D
irigi, em tempos, uma 
escola de negócios. 
Alunos adultos, pagando 
a sua formação. Uma 
experiência de que me 
orgulhava e orgulho. 

Em determinado dia, um professor 
vindo dos Estados Unidos 
iniciava a sua lecionação anual. 
Impossibilitado de estar presente, 
telefonei-lhe no final da aula: 
“Então, professor, correu bem, 
a aula?”; “Correu, correu bem; 
o que correu menos bem é que 
você disse-me que os alunos eram 
vinte mas nunca tive na sala mais 
de dez; e os que estavam no início 
não eram os que estavam no fim.” 

Uma humilhação. Julgava dirigir 
uma escola; dirigia uma choldra. 
Pretextei com “a cultura”. “Não 
me fale em cultura. Nos Estados 
Unidos seria igual. Só não é igual 
porque eu entro na sala e fecho a 
porta, só voltando a abri-la no final 
da aula.” Uma lição que me ficou 
para sempre. Passámos a proceder 
desse modo, e a escola tornou-se 
exemplar, desse ponto de vista.

O que viemos a saber sobre o 
que se passou em Pedrógão fez-me 
recordar esta lição. A tragédia 
convocou a generosidade de 
milhares de portugueses, pessoas 
e empresas, que se empenharam 
em doar a soma necessária à 
reconstrução das habitações 
destruídas. Dois trabalhos 
jornalísticos recentes acabam de 
revelar que, sob alegada orientação 
do poder político local, muito do 
dinheiro foi mal gasto. Motivo 
de indignação, uma vez mais, 
ainda que sem surpresa. É “a 
cultura”; somos assim. Dói, isso 
dói, que, ao mais alto nível político, 
leis e sistema de justiça sejam 
desenhados para que tudo continue 
na mesma, sem correção.

Lições  
de Pedrógão

Sob alegada orientação do 
poder político local, muito 
do dinheiro foi mal gasto. 
Motivo de indignação, 
ainda que sem surpresa

> Ana Lopes  
Nova diretora-
-geral da 
Zentiva 
Portugal 
E34

> Dicas Como fazer dos 
obstáculos oportunidades 
numa entrevista E34

AS MALAS  
DE MÃO DEVEM 
SER PAGAS NOS 

AVIÕES? RYANAIR 
ABRE O CAMINHO 

Cobrar à parte 
a bagagem de 

bordo é mais uma 
fonte de receita, 
que pode render 
€1000 milhões à 

Ryanair. E promete 
estender-se a mais 

companhias E13

Juros pagos 
pelas famílias 
são um quarto 
do que eram 
antes da crise E20

Negócios  
da Mota-Engil 
afetados  
por ‘Lava Jato’  
na Argentina E36

INVESTIMENTOS 
FERROVIÁRIOS

ATRASADOS DOIS ANOS
Governo assume derrapagem de prazos. Maioria  
dos projetos da Infraestruturas de Portugal  
só estará concluída em 2022. Aluguer de comboios  
a Espanha está “iminente” E10
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Governo 
negoceia com 
Suécia ‘borla’ 
fiscal aos 
pensionistas

Durante um ano, 
autoridades suecas 
pressionaram Lisboa 
por causa do Regime de 
Residente Não Habitual

A ministra das Finanças sueca, 
Magdalena Andersson, con-
gratula-se por ter “arrastado” 
o Governo português para a 
mesa das negociações por cau-
sa do Regime de Residente Não 
Habitual. Reformados suecos 
que vieram para Portugal para 
aproveitar a isenção nos impos -
tos estão em vias de perder o 
eldorado fiscal. E8

Défice 
próximo  
de 0% 
> Meta inicial aprovada pelos deputados no 
OE 2018 era de 1,1% do PIB > Porta-voz do PSD 
já alerta para riscos eleitoralistas do OE 2019
O Ministério das Finanças não confirma 
nem desmente se irá rever novamente em 
baixa a meta do défice orçamental deste 
ano, apesar dos últimos dados sobre a exe-
cução orçamental já permitirem antever 
um défice praticamente nulo no final do 
ano. O professor de Finanças e porta-voz 
do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, 

alerta mesmo que “se o défice fechar, por 
exemplo, nos 0,2% em 2018, então o Go-
verno não terá qualquer dificuldade em 
fazer o Orçamento do Estado (OE) do 
próximo ano, embora políticas eleitoralis-
tas deixarão um problema para quem vier 
fazer o OE de 2020 e 2021, com a previsão 
de desaceleração da economia”. E6
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Acusados tentam 
anular ‘Marquês’

O prazo para pe-
dir a abertura 
d e  i n s t r u ç ã o 
do processo da 
‘Operação Mar-

quês’ termina na 
segunda-feira. Mai-

oria dos acusados vai pedir a 
abertura de instrução e ten-
tar assim evitar o julgamen-
to. Sócrates não revela para 
já a sua estratégia. P23

Marcelo condecora 
Nuno Amado
O Presidente da Repúbli-
ca condecorou o chairman 
do Millennium bcp, Nuno 
Amado, com a Grã-Cruz da 
Ordem do Mérito. Marcelo 
justifica a distinção com o 
trabalho de “mecenato” no 
domínio da Cultura e o papel 
de Amado na recuperação 
do banco.

Residência literária 
na Feira do Livro
Além da homenagem a José 
Mário Branco, a Feira do Li-
vro do Porto, que arranca na 
sexta-feira, vai inaugurar re-
sidências literárias. Bernar-
do Carvalho, um dos nomes 
mais relevantes da literatura 
brasileira, foi escolhido para 
iniciar esta primeira perma-
nência prolongada de um es-
critor no Porto.

Champalimaud com 
praça em Lisboa
A Câmara Municipal de Lis-
boa decidiu chamar Praça 
Champalimaud ao local onde 
se encontra situada a Fun-
dação criada por António 
Champalimaud.

Direito de Resposta
O presidente-executivo da 
Altice Portugal responde à 
notícia “Relvas em operação 
para comprar a PT”. P4

24h

MP quis 
ouvir Vieira 
e Moniz 
mas não 
conseguiu P36

As eleições 
no Sporting 
vistas por  
Rui Santos R24

Histórias num 
país viciado 
em frango 
assado R38

PSP foi 
alertada 
antes do 
roubo das  
57 Glocks

Suspeitos do armeiro  
da PSP quebram 
silêncio 18 meses depois 
do desaparecimento  
das armas

Nove meses antes de ser de-
tetada a falta das 57 pistolas 
Glock, as chefias da PSP re-
ceberam uma comunicação 
oficial dos dois responsáveis 
pelo armeiro da polícia. No 
documento, os dois agentes 
alertaram para a falta de se-
gurança do local. São alvo de 
investigação interna. P18

90% dos 
candidatos a 
magistrados 
tiram  
negativa

Não acontecia há mais de 
vinte anos: o número de 
candidatos ao CEJ com 
nota positiva não chegou 
para preencher as vagas. 
E bastava ter dez  P19

Bispo da 
Guarda não 
pediu perdão 
às vítimas  
de pedofilia

D. Manuel Felício 
defende que “não tinha 
de pedir desculpas” 
aos alunos abusados do 
seminário do Fundão

Os menores abandonaram 
o seminário depois dos cri-
mes cometidos pelo padre 
do Fundão, que cumpre 
dez anos de prisão efetiva. 
Conferência Episcopal Por-
tuguesa lembra que o pedi-
do de perdão às vítimas de 
abusos sexuais por parte do 
clero “deve ser claro”. P20

Marcelo  
torce  
por uma 
‘geringonça’  

à direita

Marcelo só vê  
uma saída contra uma 
maioria absoluta do 
PS: um entendimento 
mínimo entre PSD, CDS 
e a nova Aliança P9

DESCENTRALIZAÇÃO

“O acordo 
PS/PSD 
para os 
municípios 
é miserável”

Rui Moreira rejeita transferência 
de competências. “O Infarmed é a 
anedota da descentralização”, diz
O presidente da Câmara Mu-
nicipal do Porto, em declara-
ções ao Expresso, é implacá-
vel na crítica ao modelo do 
Governo para a transferência 
de competências. E vai pro-
por na reunião do executivo 
camarário, na terça-feira, a 
rejeição do modelo de des-
centralização. Mas as críticas 
não ficam por aqui. Rui Mo-
reira fala dos “falsos aliados 
da descentralização”, que na 

verdade a defendem cinica-
mente, porque “a melhor ma-
neira de desmontar o Estado 
social sem colocar em risco 
os barões instalados na capi-
tal é alijar responsabilidades 
para as autarquias”. Quando 
as coisas correrem mal por 
falta de dinheiro, o ónus será 
das autarquias. Nesta ques-
tão, Rui Moreira frisa con-
cordar “absolutamente com 
a CDU”. P4

Aljustrel: 
aqui ainda 
se renovam 
gerações P16

Autarcas da Grande 
Lisboa propõem 
redução drástica 
dos passes sociais
Em entrevista, Fernando Medina revela proposta ao Governo  
para redução radical do preço dos transportes públicos nos 18 
municípios da Área Metropolitana de Lisboa Passe social não deverá 
passar dos 40 euros por mês e 80 por família Medida custa 65 
milhões Presidente da CML diz que vai alugar casas no mercado para 
subarrendar, reduzindo o risco dos proprietários Medina anuncia 
que se vai candidatar a novo mandato, defende que o PS mantenha 
pontes e condena quem trata adversários como inimigos P6e7
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D
irigi, em tempos, uma 
escola de negócios. 
Alunos adultos, pagando 
a sua formação. Uma 
experiência de que me 
orgulhava e orgulho. 

Em determinado dia, um professor 
vindo dos Estados Unidos 
iniciava a sua lecionação anual. 
Impossibilitado de estar presente, 
telefonei-lhe no final da aula: 
“Então, professor, correu bem, 
a aula?”; “Correu, correu bem; 
o que correu menos bem é que 
você disse-me que os alunos eram 
vinte mas nunca tive na sala mais 
de dez; e os que estavam no início 
não eram os que estavam no fim.” 

Uma humilhação. Julgava dirigir 
uma escola; dirigia uma choldra. 
Pretextei com “a cultura”. “Não 
me fale em cultura. Nos Estados 
Unidos seria igual. Só não é igual 
porque eu entro na sala e fecho a 
porta, só voltando a abri-la no final 
da aula.” Uma lição que me ficou 
para sempre. Passámos a proceder 
desse modo, e a escola tornou-se 
exemplar, desse ponto de vista.

O que viemos a saber sobre o 
que se passou em Pedrógão fez-me 
recordar esta lição. A tragédia 
convocou a generosidade de 
milhares de portugueses, pessoas 
e empresas, que se empenharam 
em doar a soma necessária à 
reconstrução das habitações 
destruídas. Dois trabalhos 
jornalísticos recentes acabam de 
revelar que, sob alegada orientação 
do poder político local, muito do 
dinheiro foi mal gasto. Motivo 
de indignação, uma vez mais, 
ainda que sem surpresa. É “a 
cultura”; somos assim. Dói, isso 
dói, que, ao mais alto nível político, 
leis e sistema de justiça sejam 
desenhados para que tudo continue 
na mesma, sem correção.

Lições  
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Sob alegada orientação do 
poder político local, muito 
do dinheiro foi mal gasto. 
Motivo de indignação, 
ainda que sem surpresa
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Governo 
negoceia com 
Suécia ‘borla’ 
fiscal aos 
pensionistas

Durante um ano, 
autoridades suecas 
pressionaram Lisboa 
por causa do Regime de 
Residente Não Habitual

A ministra das Finanças sueca, 
Magdalena Andersson, con-
gratula-se por ter “arrastado” 
o Governo português para a 
mesa das negociações por cau-
sa do Regime de Residente Não 
Habitual. Reformados suecos 
que vieram para Portugal para 
aproveitar a isenção nos impos -
tos estão em vias de perder o 
eldorado fiscal. E8

Défice 
próximo  
de 0% 
> Meta inicial aprovada pelos deputados no 
OE 2018 era de 1,1% do PIB > Porta-voz do PSD 
já alerta para riscos eleitoralistas do OE 2019
O Ministério das Finanças não confirma 
nem desmente se irá rever novamente em 
baixa a meta do défice orçamental deste 
ano, apesar dos últimos dados sobre a exe-
cução orçamental já permitirem antever 
um défice praticamente nulo no final do 
ano. O professor de Finanças e porta-voz 
do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, 

alerta mesmo que “se o défice fechar, por 
exemplo, nos 0,2% em 2018, então o Go-
verno não terá qualquer dificuldade em 
fazer o Orçamento do Estado (OE) do 
próximo ano, embora políticas eleitoralis-
tas deixarão um problema para quem vier 
fazer o OE de 2020 e 2021, com a previsão 
de desaceleração da economia”. E6
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Acusados tentam 
anular ‘Marquês’

O prazo para pe-
dir a abertura 
d e  i n s t r u ç ã o 
do processo da 
‘Operação Mar-

quês’ termina na 
segunda-feira. Mai-

oria dos acusados vai pedir a 
abertura de instrução e ten-
tar assim evitar o julgamen-
to. Sócrates não revela para 
já a sua estratégia. P23

Marcelo condecora 
Nuno Amado
O Presidente da Repúbli-
ca condecorou o chairman 
do Millennium bcp, Nuno 
Amado, com a Grã-Cruz da 
Ordem do Mérito. Marcelo 
justifica a distinção com o 
trabalho de “mecenato” no 
domínio da Cultura e o papel 
de Amado na recuperação 
do banco.

Residência literária 
na Feira do Livro
Além da homenagem a José 
Mário Branco, a Feira do Li-
vro do Porto, que arranca na 
sexta-feira, vai inaugurar re-
sidências literárias. Bernar-
do Carvalho, um dos nomes 
mais relevantes da literatura 
brasileira, foi escolhido para 
iniciar esta primeira perma-
nência prolongada de um es-
critor no Porto.

Champalimaud com 
praça em Lisboa
A Câmara Municipal de Lis-
boa decidiu chamar Praça 
Champalimaud ao local onde 
se encontra situada a Fun-
dação criada por António 
Champalimaud.

Direito de Resposta
O presidente-executivo da 
Altice Portugal responde à 
notícia “Relvas em operação 
para comprar a PT”. P4

24h

MP quis 
ouvir Vieira 
e Moniz 
mas não 
conseguiu P36

As eleições 
no Sporting 
vistas por  
Rui Santos R24

Histórias num 
país viciado 
em frango 
assado R38

PSP foi 
alertada 
antes do 
roubo das  
57 Glocks

Suspeitos do armeiro  
da PSP quebram 
silêncio 18 meses depois 
do desaparecimento  
das armas

Nove meses antes de ser de-
tetada a falta das 57 pistolas 
Glock, as chefias da PSP re-
ceberam uma comunicação 
oficial dos dois responsáveis 
pelo armeiro da polícia. No 
documento, os dois agentes 
alertaram para a falta de se-
gurança do local. São alvo de 
investigação interna. P18

90% dos 
candidatos a 
magistrados 
tiram  
negativa

Não acontecia há mais de 
vinte anos: o número de 
candidatos ao CEJ com 
nota positiva não chegou 
para preencher as vagas. 
E bastava ter dez  P19

Bispo da 
Guarda não 
pediu perdão 
às vítimas  
de pedofilia

D. Manuel Felício 
defende que “não tinha 
de pedir desculpas” 
aos alunos abusados do 
seminário do Fundão

Os menores abandonaram 
o seminário depois dos cri-
mes cometidos pelo padre 
do Fundão, que cumpre 
dez anos de prisão efetiva. 
Conferência Episcopal Por-
tuguesa lembra que o pedi-
do de perdão às vítimas de 
abusos sexuais por parte do 
clero “deve ser claro”. P20

Marcelo  
torce  
por uma 
‘geringonça’  

à direita

Marcelo só vê  
uma saída contra uma 
maioria absoluta do 
PS: um entendimento 
mínimo entre PSD, CDS 
e a nova Aliança P9

DESCENTRALIZAÇÃO

“O acordo 
PS/PSD 
para os 
municípios 
é miserável”

Rui Moreira rejeita transferência 
de competências. “O Infarmed é a 
anedota da descentralização”, diz
O presidente da Câmara Mu-
nicipal do Porto, em declara-
ções ao Expresso, é implacá-
vel na crítica ao modelo do 
Governo para a transferência 
de competências. E vai pro-
por na reunião do executivo 
camarário, na terça-feira, a 
rejeição do modelo de des-
centralização. Mas as críticas 
não ficam por aqui. Rui Mo-
reira fala dos “falsos aliados 
da descentralização”, que na 

verdade a defendem cinica-
mente, porque “a melhor ma-
neira de desmontar o Estado 
social sem colocar em risco 
os barões instalados na capi-
tal é alijar responsabilidades 
para as autarquias”. Quando 
as coisas correrem mal por 
falta de dinheiro, o ónus será 
das autarquias. Nesta ques-
tão, Rui Moreira frisa con-
cordar “absolutamente com 
a CDU”. P4

Aljustrel: 
aqui ainda 
se renovam 
gerações P16

Autarcas da Grande 
Lisboa propõem 
redução drástica 
dos passes sociais
Em entrevista, Fernando Medina revela proposta ao Governo  
para redução radical do preço dos transportes públicos nos 18 
municípios da Área Metropolitana de Lisboa Passe social não deverá 
passar dos 40 euros por mês e 80 por família Medida custa 65 
milhões Presidente da CML diz que vai alugar casas no mercado para 
subarrendar, reduzindo o risco dos proprietários Medina anuncia 
que se vai candidatar a novo mandato, defende que o PS mantenha 
pontes e condena quem trata adversários como inimigos P6e7
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O mito da 
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D
irigi, em tempos, uma 
escola de negócios. 
Alunos adultos, pagando 
a sua formação. Uma 
experiência de que me 
orgulhava e orgulho. 

Em determinado dia, um professor 
vindo dos Estados Unidos 
iniciava a sua lecionação anual. 
Impossibilitado de estar presente, 
telefonei-lhe no final da aula: 
“Então, professor, correu bem, 
a aula?”; “Correu, correu bem; 
o que correu menos bem é que 
você disse-me que os alunos eram 
vinte mas nunca tive na sala mais 
de dez; e os que estavam no início 
não eram os que estavam no fim.” 

Uma humilhação. Julgava dirigir 
uma escola; dirigia uma choldra. 
Pretextei com “a cultura”. “Não 
me fale em cultura. Nos Estados 
Unidos seria igual. Só não é igual 
porque eu entro na sala e fecho a 
porta, só voltando a abri-la no final 
da aula.” Uma lição que me ficou 
para sempre. Passámos a proceder 
desse modo, e a escola tornou-se 
exemplar, desse ponto de vista.

O que viemos a saber sobre o 
que se passou em Pedrógão fez-me 
recordar esta lição. A tragédia 
convocou a generosidade de 
milhares de portugueses, pessoas 
e empresas, que se empenharam 
em doar a soma necessária à 
reconstrução das habitações 
destruídas. Dois trabalhos 
jornalísticos recentes acabam de 
revelar que, sob alegada orientação 
do poder político local, muito do 
dinheiro foi mal gasto. Motivo 
de indignação, uma vez mais, 
ainda que sem surpresa. É “a 
cultura”; somos assim. Dói, isso 
dói, que, ao mais alto nível político, 
leis e sistema de justiça sejam 
desenhados para que tudo continue 
na mesma, sem correção.

Lições  
de Pedrógão

Sob alegada orientação do 
poder político local, muito 
do dinheiro foi mal gasto. 
Motivo de indignação, 
ainda que sem surpresa

> Ana Lopes  
Nova diretora-
-geral da 
Zentiva 
Portugal 
E34

> Dicas Como fazer dos 
obstáculos oportunidades 
numa entrevista E34

AS MALAS  
DE MÃO DEVEM 
SER PAGAS NOS 

AVIÕES? RYANAIR 
ABRE O CAMINHO 

Cobrar à parte 
a bagagem de 

bordo é mais uma 
fonte de receita, 
que pode render 
€1000 milhões à 

Ryanair. E promete 
estender-se a mais 

companhias E13

Juros pagos 
pelas famílias 
são um quarto 
do que eram 
antes da crise E20

Negócios  
da Mota-Engil 
afetados  
por ‘Lava Jato’  
na Argentina E36

INVESTIMENTOS 
FERROVIÁRIOS

ATRASADOS DOIS ANOS
Governo assume derrapagem de prazos. Maioria  
dos projetos da Infraestruturas de Portugal  
só estará concluída em 2022. Aluguer de comboios  
a Espanha está “iminente” E10
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Governo 
negoceia com 
Suécia ‘borla’ 
fiscal aos 
pensionistas

Durante um ano, 
autoridades suecas 
pressionaram Lisboa 
por causa do Regime de 
Residente Não Habitual

A ministra das Finanças sueca, 
Magdalena Andersson, con-
gratula-se por ter “arrastado” 
o Governo português para a 
mesa das negociações por cau-
sa do Regime de Residente Não 
Habitual. Reformados suecos 
que vieram para Portugal para 
aproveitar a isenção nos impos -
tos estão em vias de perder o 
eldorado fiscal. E8

Défice 
próximo  
de 0% 
> Meta inicial aprovada pelos deputados no 
OE 2018 era de 1,1% do PIB > Porta-voz do PSD 
já alerta para riscos eleitoralistas do OE 2019
O Ministério das Finanças não confirma 
nem desmente se irá rever novamente em 
baixa a meta do défice orçamental deste 
ano, apesar dos últimos dados sobre a exe-
cução orçamental já permitirem antever 
um défice praticamente nulo no final do 
ano. O professor de Finanças e porta-voz 
do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, 

alerta mesmo que “se o défice fechar, por 
exemplo, nos 0,2% em 2018, então o Go-
verno não terá qualquer dificuldade em 
fazer o Orçamento do Estado (OE) do 
próximo ano, embora políticas eleitoralis-
tas deixarão um problema para quem vier 
fazer o OE de 2020 e 2021, com a previsão 
de desaceleração da economia”. E6
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Mobilizar
Estão marcadas para 9 de fevereiro de 2019 as 
eleições para os Órgãos Nacionais, Regionais 
e Conselhos dos Colégios de Especialidade da 
Ordem dos Farmacêuticos. Internamente, a 
nossa principal função surge-nos clara e resu-
me-se a uma palavra: mobilizar. 
Aproximando-se o fim de três anos de mandato, 
devo confessar que, sim, o maior desafio de um 
bastonário é garantir de forma contínua a mo-
tivação, fazer os associados participar na vida 
da sua Ordem, romper a inércia, a indiferença, 
o comodismo. A sobrevivência de uma Ordem 
que se pretende relevante para os cidadãos, 
para os seus associados e para o País, depende 
desse dinamismo entre os farmacêuticos, dessa 
resiliência. Dessa capacidade de mudar e fazer 
mudar Portugal.
Dito de outro modo: respeitando a diversida-
de das opiniões e os contributos que as várias 
atividades farmacêuticas podem trazer ao co-
letivo e à missão de servir toda a população, 
precisamos de tocar a reunir, precisamos de ob-
jetivos e razões que, gerando algum incómodo, 
resultem numa atitude geral de participação na 
vida da Ordem. Maior participação que pode 
começar por ser eleitoral, mas que está longe 
de ficar por aí, pois é no quotidiano da nossa 
instituição que mais se sente a ausência ou a 
indiferença dos colegas.
Os desafios internos são importantíssimos, mas 
não podem ofuscar tudo aquilo que possa con-
tribuir para a qualidade do exercício da nossa 
profissão. Há matérias que merecem, e vão 
continuar a merecer, independentemente dos 
ciclos eleitorais, a nossa atenção até que sejam 
adquiridos reais e irreversíveis. É o caso da recu-
peração da carreira de farmacêutico hospitalar 
e o da regulamentação do respetivo internato. 
Noutra vertente, destaca-se o problema dos des-

contos praticados nas farmácias a medicamen-
tos prescritos pelos médicos e comparticipados 
pelo Estado português envergonha-nos como 
País, descaracteriza-nos enquanto profissão 
e viola matéria deontológica. Aqui entram as 
competências da Ordem dos Farmacêuticos e, 
como se comprometeu, o Governo não pode 
deixar de legislar no sentido de impedir estas 
más práticas. 
Igualmente relevante é a crescente valorização 
do serviço público prestado pela nossa rede de 
farmácias, uma das melhores da Europa, dos 
nossos laboratórios de análises clínicas que 
continuam a diferenciar-se para ter mais e me-
lhores serviços, da nossa indústria farmacêutica 
nacional que, a par com a Indústria Global, gera 
riqueza, empregos, e promove o País cá dentro 
e lá fora. Com uma regulação forte e europeia, 
onde os farmacêuticos, através do Infarmed e 
da Indústria Farmacêutica, continuam a fazer 
a diferença. E, quando se fala de qualificar, te-
mos de referir as nossas Faculdades e Centros 
de Investigação que se redescobrem todos os 
dias para garantir uma profissão alicerçada na 
ciência e no conhecimento - única arma efetiva 
para que um País se projete, a par com a sua 
cultura. Esta diversidade é o País Farmacêuti-
co que visitámos e revisitámos e que fervilha, 
avança, e garante a nossa esperança no presente 
e no futuro.
Nesta ROF, convidamos os colegas a visitar, ou 
revisitar, o Dia do Farmacêutico e outros acon-
tecimentos selecionados. Fazemos, no Tema 
de Capa, uma interessante incursão ao já não 
despiciendo mundo da investigação produzida 
em Portugal por farmacêuticos e, pelo caminho, 
tomámos boa nota das sugestões dos colegas, 
justas e construtivas, no sentido de a OF estar 
mais próxima desta atividade, incentivando-a.

E vão apreciar certamente as entrevistas com 
o bastonário da Ordem dos Biólogos, o meu 
colega José Pereira de Matos, que faz um apelo 
a que trabalhemos lado-a-lado, encontrando 
as convergências possíveis e necessárias a bem 
dos doentes, e com o presidente da Associação 
Portuguesa de Administradores Hospitalares, 
Alexandre Lourenço, que chama a atenção para 
as dificuldades dos hospitais, avalia o atual mo-
mento do SNS e do sistema de saúde no seu 
todo, colocando os farmacêuticos hospitalares 
e os comunitários como peças essenciais dos 
cuidados à população.
Uma última nota para voltar ao tema inicial e 
para vos encaminhar para a memória da Pro-
fessora Odette Santos Ferreira, agora que se 
aproxima o Dia Mundial da Sida e o 25º ani-
versário do Programa Troca de Seringas, este 
que deve a sua existência à iniciativa da nossa 
ilustre colega, falecida a 7 de outubro. 
A Professora Odette foi um claro exemplo 
de mobilização, deu prestígio, identidade e 
confiança à nossa classe profissional. O seu 
legado é, para todos nós e para a nossa Or-
dem, uma convocatória à ação, a uma atitude 
ética e à excelência científica. E também um 
apelo à compaixão, à não-indiferença que 
inspirou muitas gerações de farmacêuticos. 
A mensagem da Cientista, da Professora, da 
Cidadã é clara e assim permanecerá no tempo: 
não há liberdade sem responsabilidade, sem 
cidadania e é fundamental que os farmacêu-
ticos reforcem a sua identidade através do 
serviço aos outros. 
A Professora Odette deixou-nos mais sólidos, 
mais preparados para assumir o bem comum 
como nossa vocação. 

Ana Paula Martins

EditorialBastonária da Ordem  
dos Farmacêuticos 

HÁ MATÉRIAS QUE VÃO CONTINUAR A MERECER A NOSSA ATENÇÃO ATÉ QUE SEJAM 
ADQUIRIDOS IRREVERSÍVEIS, COMO É O CASO DA RECUPERAÇÃO DA CARREIRA DE 
FARMACÊUTICO HOSPITALAR E O DA REGULAMENTAÇÃO DO RESPETIVO INTERNATO
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“NOVA MINISTRA CONHECE OS PROBLEMAS DO SETOR”

agradecimento ao ministro cessante, 
Adalberto Campos Fernandes. “Quero deixar 
um agradecimento e reconhecimento ao 
ministro da Saúde que agora sai. Mesmo não 
estando sempre de acordo, reconhecemos 
que ser ministro da Saúde em Portugal será 
sempre uma tarefa difícil”, disse Ana Paula 
Martins.
Alguns dias depois, foram também 
conhecidos os nomes dos dois secretários 
de Estado que acompanham a nova ministra, 
Marta Temido, no Ministério da Saúde. 
O economista e presidente do Instituto 
Português de Oncologia de Lisboa, Francisco 
Ramos, assume o cargo de secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde; a médica de 
Saúde Pública e diretora do Programa 
Nacional para a Tuberculose, Raquel Bessa 
de Melo, assume a Secretaria de Estado 
da Saúde. Francisco Ramos regressa, pela 
quinta vez, a um Ministério que bem conhece, 
depois de passagens durante os Governos 
socialistas liderados por António Guterres 
e José Sócrates. Substitui Fernando Araújo 
no cargo. Exerceu pela primeira vez funções 
governativas, como secretário de Estado da 

Saúde, entre 1997 e 1999 e depois de 2001 a 
2002. Voltou a integrar o Governo, em 2005, 
também como secretário de Estado da Saúde 
do então ministro Correia de Campos. Entre 
2008 e 2009 passou a secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, desta vez com a ministra 
Ana Jorge. Antes de assumir a presidência 
do IPO Lisboa, em 2012, foi presidente do 
conselho diretivo do Instituto Nacional de 
Administração, entre 2009 e 2012.
A médica Raquel Bessa de Melo é assistente 
Graduada Sénior de Pneumologia, mestre 
em Saúde Pública e Gestão e Economia 
de Serviços de Saúde e doutora em Saúde 
Pública. É professora auxiliar na Faculdade 
de Medicina e no Instituto de Saúde Pública 
da Universidade do Porto. Vem substituir 
Rosa Matos Zorrinho, no cargo há menos 
de um ano, e deixa a direção do Programa 
Nacional para a Tuberculose da Direção-Geral 
da Saúde, área de investigação a que tem 
estado mais ligada, sendo também vice-
presidente da “Europe Region Officers of the 
International Union Against Tuberculosis and 
Lung Disease”, e presidente do “Grupo de 
Tuberculose” da European Respiratory.

Marta Alexandra Fartura Braga Temido 
de Almeida Simões tomou posse, a 15 de 
outubro, como nova ministra da Saúde, 
depois do Presidente da República ter aceite 
os nomes propostos pelo primeiro-ministro 
para as pastas da Saúde, Defesa Nacional, 
Economia, Cultura e Ambiente e Transição 
Energética.
A nova ministra da Saúde é licenciada em 
Direito, com especialização em Administração 
Hospitalar, pela Escola Nacional de Saúde 
Pública da Universidade Nova de Lisboa. 
Atualmente, exercia os cargos de subdiretora 
do Instituto de Higiene e Medicina Tropical 
da Universidade Nova de Lisboa, onde se 
doutorou, e de presidente não executiva 
do conselho de administração do Hospital 
da Cruz Vermelha Portuguesa. Entre 2016 e 
2017, foi presidente do conselho diretivo da 
Administração Central do Sistema de Saúde. 
Antes disso, entre 2013 e 2015, presidiu à 
Associação Portuguesa dos Administradores 
Hospitalares, registando também 
experiências na área da Gestão no IPO o 
Porto e no Centro Hospitalar de Coimbra.
A bastonária da OF deixou também um 

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, considera que a nova 
ministra da Saúde, Marta Temido, é conhecedora e sensível aos problemas do setor 
farmacêutico em Portugal. “Desejamos todo o sucesso e estamos disponíveis, como 
sempre, para colaborar”, disse a representante dos farmacêuticos.
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O membro do Governo explicou que a dispensa 
destes testes em farmácias e laboratórios 
clínicos será, progressivamente, alargada a 
todo o País: primeiro às regiões de Lisboa e 
Porto e depois nos restantes municípios que 
ontem subscreveram a Declaração de Paris 
– Almada, Amadora, Loures, Oeiras, Odivelas, 
Portimão e Sintra –, juntando-se à iniciativa 
internacional Fast Track Cities – Cidades na via 
rápida para acabar com a epidemia VIH.
“Hoje é um dia histórico. O dia em que os 
testes rápidos de rastreio de infeção por 
VIH e hepatites virais ficam disponíveis aqui 
nas farmácias de Cascais, num enorme 
esforço de proximidade. É um dia único 
para o VIH”. Foi deste modo que o membro 
do Governo classificou a operacionalização 
de uma medida aprovada em março, pelo 
Despacho n.o 2522/2018, para reforço e 
promoção do diagnóstico precoce destas 
infeções. Fernando Araújo explicou também 
alguns aspetos relacionados com a 
confidencialidade na dispensa e realização 
destes testes. “Em todo este circuito se 
o utente não se quiser identificar não se 
identifica, portanto pode fazer o teste sem 
ser necessário nunca dar os seus dados 
pessoais. Só se for reativo, aquando do 
contacto com a linha SNS 24 para marcar 
a consulta [hospitalar] aí é que tem de 
se identificar, mas todo este circuito é 
totalmente confidencial, anónimo, de 

forma que o utente não tenha nenhum 
constrangimento de vir fazer o teste a 
qualquer farmácia”, afirmou.
O secretário de Estado Adjunto e da Saúde 
explicou ainda que os farmacêuticos têm, 
na formação que recebem para a realização 
dos testes rápidos, uma "grande área da 
formação” na área da psicologia. No início 
de setembro, a Ordem dos Farmacêuticos 
(OF) realizou, em Cascais, nas instalações da 
Ser+, uma primeira ação de formação para 
capacitar farmacêuticos para realização de 
testes rápidos de rastreio das infeções por 
VIH, VHC e VHB nas farmácias comunitárias. 
O programa da formação foi ministrado 
por especialistas do Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge, da Direção-
Geral da Saúde, da Faculdade de Farmácia 
da Universidade de Lisboa e da Associação 
Nacional das Farmácias e a estrutura 
curricular desta envolveu a explicação do 
enquadramento legal para prestação deste 
novo serviço, consagrado no Despacho n.o 
2522/2018 e regulamentado nas circulares 
emitidas pela DGS, ACSS, INFARMED, INSA e 
SPMS. À semelhança do que acontece com 
o serviço de administração de vacinas e 
medicamentos injetáveis nas farmácias, a 
OF irá assegurar a creditação das ações 
de formação que garantem a capacitação 
para a realização destes testes rápidos, 
organizadas por entidades externas.

Conforme explicou o secretário de Estado, 
"uma das grandes áreas de formação dos 
farmacêuticos está relacionada com a 
informação pré e pós teste e, em caso de 
reatividade, não só o apoio psicológico, mas 
também a explicação. Um teste reativo não 
significa necessariamente um teste positivo 
e, portanto, há que explicar muito bem ao 
utente o que está aqui em causa e depois, 
naturalmente, orientá-lo através da linha 
SNS 24 para a instituição hospitalar onde 
vamos poder confirmar ou não o diagnóstico 
e depois segui-lo”, disse Fernando Araújo 
durante a visita à farmácia. O secretário de 
Estado Adjunto da Saúde lembrou ainda o 
compromisso do Governo de, até ao final do 
ano, passar a disponibilizar testes que podem 
ser feitos em casa. "Deverá ser publicada 
muito proximamente a legislação que nos 
vai permitir essa abertura, que atualmente 
estava vedada sob o ponto de vista legal, e 
esperamos cumprir com o que tínhamos 
prometido que é até ao final do ano os testes 
poderem ser realizados em casa, poderem 
ser vendidos nas farmácias comunitárias. 
Estamos muito focados nesse objetivo e 
temos a certeza que vamos conseguir, será 
uma alternativa diferente”, disse. A proposta 
legislativa que avança com a possibilidade dos 
testes em casa já foi aprovada em Conselho 
de Ministros e promulgada pelo Presidente da 
República.

FARMÁCIAS DE CASCAIS INICIAM DISPENSA DE TESTES RÁPIDOS  
PARA DETEÇÃO DO VIH E HEPATITES VIRAIS

As farmácias comunitárias do 
concelho de Cascais iniciaram a 
disponibilização de testes rápidos 
para o rastreio de infeções por 
VIH e hepatites virais. O momento 
foi assinalado pelo secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde, 
Fernando Araújo, pelo diretor 
executivo da ONUSIDA – Programa 
Conjunto das Nações Unidas sobre 
o VIH/Sida, Tim Martineau, e pelo 
presidente da Câmara Municipal de 
Cascais, Carlos Carreiras, durante 
uma visita à Farmácia Alto da 
Castelhana, em Alcabideche.
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A Ordem dos Farmacêuticos (OF) enviou à 
secretária de Estado da Saúde os resultados 
de um inquérito realizado aos diretores dos 
Serviços Farmacêuticos de todos os hospitais 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) sobre 
as respetivas necessidades de recursos 
humanos: farmacêuticos, técnicos superiores 
de diagnóstico e terapêutica, assistentes 
operacionais e assistentes técnicos. Os 
resultados indicam que são necessários 
mais de 250 profissionais para cobrir as 
necessidades permanentes (em resultado 
de rescisões, aposentações ou adaptação ao 
regime das 35 horas de trabalho semanal) 
e mais de uma centena para responder a 
necessidades temporárias (baixas médicas 
prolongadas, licenças de maternidade ou sem 
vencimento).
A OF tem sinalizado há vários meses as 
dificuldades na contratação, manutenção 
e renovação do quadro farmacêutico no 
SNS, bem como de outros profissionais 
que integram as equipas dos Serviços 
Farmacêuticos hospitalares, preocupação 
que se acentuou com a transição de alguns 
trabalhadores para o regime de trabalho das 
35 horas semanais. A grande maioria (cerca 
de 70%) dos farmacêuticos hospitalares 
em funções nas unidades de saúde do SNS 
têm Contratos Individuais de Trabalho (CIT) 
assentes num regime de 40 horas semanais, 
pelo que a transição imposta a partir de julho 
vem intensificar as dificuldades na gestão de 
inúmeros processos e tarefas realizadas nas 
farmácias hospitalares, podendo constituir um 
risco de segurança e qualidade.
De modo a apresentar evidência sobre estas 
conclusões, a OF promoveu a realização de um 

primeiro inquérito, em abril deste ano, focado 
nas necessidades de recursos farmacêuticos, 
compreendidas entre o período de 2015 e 
de 2017, visando avaliar o diferencial entre 
os pedidos de contratação e a sua real 
efetivação. Os resultados deste primeiro 
trabalho, em que responderam 41 dos 50 
serviços farmacêuticos contactados, indicam 
que foram requeridos 218 farmacêuticos 
para assegurar o normal funcionamento 
dos Serviços Farmacêuticos, tendo sido 
contratados apenas 90 (41,3%), pelo que, no 
final de 2017, as necessidades eram ainda 
de 128 farmacêuticos. Estes números foram 
apresentados à secretária de Estado da 
Saúde, numa reunião solicitada pela OF para 
esse efeito, tendo a governante lançado à 
OF o desafio de atualização destes dados, 
incluindo os restantes grupos profissionais 
que integram as equipas das farmácias 
hospitalares e o impacto das 35 horas nos 
Serviços Farmacêuticos.
Neste segundo inquérito, ao qual responderam 
todos os diretores técnicos dos Serviços 
Farmacêuticos dos hospitais do SNS, 
verificou-se que são atualmente necessários 
144 farmacêuticos, 143 técnicos superiores 
de diagnóstico e terapêutica, 57 assistentes 
operacionais e 24 assistentes técnicos 
para assegurar o normal funcionamento 
dos Serviços Farmacêuticos. Um total de 
368 profissionais em falta nas farmácias 
hospitalares. Apesar de ter sido solicitado 
que os dados contemplassem o impacto das 
35 horas, alguns Serviços Farmacêuticos não 
consideraram esse facto, por desconhecerem 
ainda o real impacto que o alargamento 
da medida terá no respetivo serviço. Por 

esse motivo, os números agora avançados 
podem estar subvalorizados, podendo 
aumentar brevemente, em consequência da 
implementação mais alargada das 35 horas 
semanais e do ajuste a que os serviços serão 
sujeitos.
O relatório enviado ao Governo refere também 
a necessidade de avaliação das necessidades 
de farmacêuticos na área de laboratório de 
análises clínicas e genética humana, bem 
como dos restantes profissionais de saúde 
que integram os Serviços de Patologia Clínica 
dos hospitais do SNS.

PASSAGEM ÀS 35 HORAS EXIGE REVISÃO  
DOS RECURSOS FARMACÊUTICOS

Contratos equiparados
O Ministério da Saúde e as estruturas sindicais 
representativas dos trabalhadores integrados na 
Carreira Farmacêutica assinaram um novo acordo 
que contém, entre outros elementos, normas sobre 
a organização e prestação de trabalho, segurança 
e saúde no trabalho e de serviços mínimos em 
caso de greve.
O compromisso abrange cerca de 400 trabalhado-
res em funções públicas e com contrato individual 
de trabalho, equiparando os profissionais com es-
tes dois tipos de vínculo contratual, pela aplicação 
do mesmo regime remuneratório, prevendo-se 
também a redução do período normal de trabalho 
de 40 para as 35 horas semanais.
Os acordos foram assinados a 16 de julho, com o 
Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, o Sindicato 
dos Trabalhadores da Administração Pública e 
de Entidades Com Fins Públicos e o Sindicato dos 
Quadros Técnicos do Estado e de Entidades Com 
Fins Públicos.
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Ao longo dos últimos meses, a OF promoveu 
uma reflexão interna sobre a revisão da Lei de 
Bases da Saúde. O tema esteve em discussão 
no último Conselho Farmacêutico Nacional, 
em abril deste ano, e no seio dos Colégios de 
Especialidade e Grupos Profissionais da OF, que 
apresentaram também os seus contributos. 
Mais recentemente, a Ordem organizou 
duas sessões de debate, abertas ao público, 
em Braga e Évora, com representantes dos 
autores das diferentes propostas e iniciativas 
legislativas para revisão da Lei de Bases da 
Saúde.
O resultado deste trabalho e os contributos 
recolhidos nestas iniciativas foram compilados 
e entregues à presidente da Comissão, num 
documento que congrega um conjunto de 
princípios orientadores da política de saúde 
e da organização do sistema de saúde e o 
parecer da OF à proposta desta Comissão. Em 
termos gerais, “a OF pronuncia-se de forma 
muito positiva sobre a proposta em discussão”, 
destacando explicitamente os “princípios que 
dão ao sistema de saúde uma fundamentação 

A bastonária da Ordem dos 
Farmacêuticos (OF), Ana Paula 
Martins, esteve reunida no 
Ministério da Saude com a 
presidente da Comissão de Revisão 
da Lei de Bases da Saúde, Maria 
de Belém Roseira, para apresentar 
os contributos da OF sobre a 
proposta de lei que foi colocada em 
discussão pública. 

ORDEM APRESENTOU CONTRIBUTOS PARA A REVISÃO  
DA LEI DE BASES DA SAÚDE

ética correta: universalidade, generalidade, 
solidariedade, equidade, não descriminação, 
integração e continuidade”.
A OF destaca também o facto de se 
reconhecer a Saúde Mental como área 
de atenção particular, bem como as 
questões associadas à literacia em Saúde 
e à centralidade no cidadão. Por outro lado, 
a Ordem entende que a abordagem às 
terapias não convencionais carece de alguma 
clarificação, tanto a nível regulamentar, 
seguindo um sistema baseado na evidência, 
como em termos da qualificação e 
certificação destes profissionais.
O parecer da OF realça ainda a criação de 
uma Comissão Técnica de Acompanhamento 
da Lei de Bases da Saúde, para monitorizar a 

execução das políticas de saúde, tal como já 
acontece com a execução orçamental. Para a 
bastonária, “esta pré-proposta é equilibrada; 
reconhece e interpreta bem os avanços do 
SNS nos últimos anos”, por compreender e 
incorporar as “tendências na prestação de 
cuidados de saúde” e a “evolução tecnológica”, 
mas também por recuperar aspetos como a 
“prevenção da doença, a promoção da saúde” 
e o tema das “carreiras profissionais, que tem 
sido descurado nos últimos anos”.
A Ordem entende que “o futuro modelo 
assistencial deve contar com todos os 
operadores do sistema de saúde – públicos, 
privados e da economia social numa 
verdadeira rede de cuidados de saúde capaz 
de promover sinergias virtuosas”.
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A Ordem dos Farmacêuticos (OF) realizou 
no dia 18 de setembro, no Centro Cultural 
de Belém, um debate sobre a intervenção 
dos farmacêuticos que trabalham nas 
Administrações Regionais de Saúde (ARS), nos 
cuidados de saúde primários e continuados. 
A sessão contou com a participação de 
representantes de várias instituições 
envolvidas no planeamento, desenvolvimento e 
reforma dos cuidados de saúde em Portugal.
A discussão iniciou-se com a intervenção de 
dois farmacêuticos estrangeiros, Ziad Suleiman, 
do Reino Unido, e Maria Mercedes Gárcia, de 
Espanha, que apresentaram dois modelos 
inovadores de intervenção farmacêutica no 
âmbito dos cuidados de saúde. Ambos os 
projetos promoviam um maior envolvimento 
do farmacêutico nas atividades clínicas, 
bem como a partilha de informação entre 
profissionais de saúde. Como elementos 
comuns aos dois modelos, estão a integração 
do farmacêutico nas equipas de saúde, a 
relação com os doentes e com os colegas das 
farmácias comunitárias e hospitalares, numa 
verdadeira integração entre profissionais e 
níveis de prestação de cuidados.
 As particularidades do modelo inglês passam 
pela aquisição de competências de prescrição 
dos farmacêuticos em determinadas 
áreas, em articulação com os médicos e 
restante equipa, conferindo-lhes um grau de 
autonomia diferente. Já no modelo espanhol, o 
farmacêutico intervém sempre que identifica 
situações de má utilização de medicamentos, 
sugerindo ajustes terapêuticos que emitem 
alertas para os médicos, ficando pendentes 
no sistema até aceitação ou justificação de 
eventual recusa. Em qualquer dos casos, 
existem também consultas farmacêuticas 
junto dos cidadãos com o objetivo de 
maximizar o uso responsável do medicamento. 

Um painel representante da ARS Centro 
apresentou vários exemplos das atividades 
farmacêuticas já desenvolvidas nessa 
região, após o qual Nadine Ribeiro, da ARS 
de Lisboa e Vale do Tejo, sintetizou a "visão 
para os conteúdos funcionais dos serviços 
farmacêuticos nas ARS”, procurando 
enquadrar a intervenção farmacêutica atual e 
abrir possibilidades futuras a desenvolver em 
Portugal.
Já perto do final do evento, o coordenador 
da Reforma dos Cuidados de Saúde 
Primários, Henrique Botelho, congratulou 
a OF pela oportunidade deste debate, 
reconhecendo também a mais-valia do 
farmacêutico, sobretudo na gestão da 
terapêutica e como guardião da segurança 
da utilização dos medicamentos. Carla 
Pereira, em representação do coordenador 
da Reforma dos Cuidados Continuados 
reiterou a importância crescente do diálogo 
e colaboração entre profissionais de 
saúde, extensível igualmente aos cuidados 
continuados, referindo como exemplo de boas 
práticas o trabalho em curso com a OF para 
criar indicadores de monitorização de doentes 
complexos, com múltiplas morbilidades e 
polimedicados. 
Na sessão de encerramento, o secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, 
referiu a necessidade de tornar as "unidades 
de saúde familiar num conceito mais lato, 
abrangendo outros profissionais”, dando como 
exemplo a criação da figura do "farmacêutico 
de família”. O governante informou que este 
modelo de maior integração e proximidade 
requer uma análise mais detalhada, mas 
assegurou a abertura do Ministério da Saúde 
para o desenvolvimento de um projeto-piloto 
para a demonstração de resultados da 
integração destes profissionais nas equipas.

MAIS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS NAS ARS

FARMACÊUTICOS E 
MÉDICOS ENTREGAM 
PROPOSTA CONJUNTA 
DE MANUAL DE 
BOAS PRÁTICAS 
LABORATORIAIS
As Ordens dos Farmacêuticos (OF) e dos 
Médicos (OM) entregaram no Ministério da 
Saúde uma proposta conjunta para atualização 
do Manual de Boas Práticas Laboratoriais, um 
dos principais referenciais para a atividade dos 
laboratórios de análises clínicas e de patologia 
clínica. Datado de 2001, a revisão deste manual 
assume particular relevância e urgência em 
virtude do desenvolvimento tecnológico, da 
evolução da prática profissional e da própria 
organização do sistema de saúde.
A proposta foi entregue pelo presidente 
do Conselho do Colégio de Especialidade 
de Análises Clínicas e de Genética Humana 
(CCEAGH-OF), Rui Pinto, e pelo presidente do 
Conselho Regional do Centro da OM, Carlos 
Cortes.
As Ordens respondem assim à solicitação do 
Ministério da Saúde para envio de contributos 
para a atualização do Manual de Boas Práticas 
Laboratoriais (Despacho n.o 8835/2001, de 27 
de abril), que sustenta tecnicamente toda a 
atividade dos laboratórios clínicos.
Durante este processo, o CCEACGH-OF redigiu 
uma proposta de revisão do documento, que 
colocou em Consulta Pública, em especial junto 
dos farmacêuticos analistas clínicos, com o 
objetivo de receber comentários e sugestões 
que o pudessem enriquecer. Alguns destes 
contributos foram incorporados na versão que 
esteve depois em discussão com a OM.
A OF consultou também as associações 
setoriais, procurando deste modo auscultar as 
perspetivas dos operadores e dos profissionais 
sobre o documento.
Com esta iniciativa, as duas Ordens 
consensualizam as linhas gerais de um 
documento legal estruturante para todo o 
setor, impulsionando a atualização de um 
manual já com 17 anos de vigência.

As vagas disponibilizadas nas universidades 
públicas que lecionam o Mestrado Integrado em 
Ciências Farmacêuticas (MICF) – Universidades 
do Algarve, da Beira Interior, de Coimbra, de 
Lisboa e do Porto – foram preenchidas na 
totalidade, com notas médias dos últimos 
colocados ligeiramente inferiores ao ano 
passado (à exceção da Faculdade de Farmácia 
da Universidade de Lisboa).
Apenas na Universidade dos Açores, onde é 
lecionado o Ciclo Preparatório do MICF (primeiro e 
segundo ano), ficaram por preencher cinco vagas, 
que transitam para a segunda fase do concurso 
de acesso. De notar que a Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto apresenta a nota 
de entrada do último colocado mais alta (153,3) 
e a Universidade do Algarve a mais baixa (123,4).
Este ano, as instituições de ensino superior 
públicas disponibilizaram um total de 690 vagas 
para futuros farmacêuticos, menos 18 lugares 
do que no ano passado. Ao todo, foram cerca de 
43 mil estudantes que conseguiram colocação 
nas universidades e politécnicos do país, o 
que corresponde a uma taxa de sucesso de 
89,1%, a mais alta desde 2014. De fora, ficaram 
pouco mais de cinco mil estudantes, que não 
conseguiram colocação em nenhuma das seis 
opções.

VAGAS PARA CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS  
TODAS PREENCHIDAS
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A Plataforma Ensino-Profissão (PEP), uma 
estrutura consultiva da Direção Nacional 
da Ordem dos Farmacêuticos (OF) que tem 
como propósito responder ao desafio de 
aproximação entre o ensino farmacêutico 
e a prática profissional, reuniu, no dia 20 
setembro, na sede da OF, em Lisboa, em mais 
uma iniciativa de cooperação e diálogo, desta 
feita sobre as metodologias de ensino, que 
juntou representantes das instituições que 
lecionam o mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas, dos Colégios de Especialidade e 
dos Grupos Profissionais da OF.
Num ambiente interativo, a sessão iniciou-se 
com a apresentação de um modelo inovador do 
ensino das Ciências Farmacêuticas na Austrália. 

A farmacêutica portuguesa Andreia Bruno, 
gestora de projetos e docente na Faculdade 
de Farmácia da Monash University, na Austrália, 
apresentou em detalhe um conceito de ensino 
que pretende ser vertical e integrar diversas 
unidades curriculares em tópicos que façam 
sentido para os estudantes, aproximando-os 
progressivamente mais da prática. O modelo 
baseia-se em métodos de aprendizagem ativa 
(aulas interativas, workshops e aulas de revisão 
da unidade curricular) e permite ao estudante 
contactar com a profissão desde o primeiro 
ano, através de estágios observacionais, que 
progressivamente vão ocupando mais tempo 
e estando associados a tarefas de maior 
complexidade e responsabilidade.

Andreia Bruno referiu-se ainda à colaboração 
constante com profissionais das várias áreas do 
setor farmacêutico, que, além de contribuírem 
para a produção de conteúdos, atuam como 
facilitadores de workshops, permitindo aos 
alunos aplicar, de forma dinâmica, os conceitos 
aprendidos.
O sistema australiano estimula ainda o 
desenvolvimento de competências pessoais e 
transversais, como a capacidade de resolução 
de problemas, a comunicação oral e escrita, 
a empatia, a prática reflexiva, a integridade, o 
trabalho de equipa e a investigação científica. 
O treino destas competências baseia-se em 
metodologias de reflexão pessoal e permite 
constituir um plano de aprendizagem individual 
do aluno. Este plano é partilhado com os 
docentes e profissionais convidados que, 
de forma construtiva, sugerem melhorias 
personalizadas a cada aluno.
A segunda intervenção neste workshop 
organizado pela PEP esteve a cargo do 
estudante e vice-presidente para a área 
da Educação da Associação Europeia de 
Estudantes de Farmácia (EPSA), Diogo Capítulo, 
que apresentou os resultados do projeto 
Methodology Booklet, um inquérito realizado 
aos estudantes europeus sobre metodologias 
de ensino, que contou com respostas de 491 
estudantes provenientes de 29 países.
A última parte desta workshop reuniu os 
participantes em grupos e centrou-se na 
aplicação de algumas das metodologias 
apresentadas, procurando estimular a reflexão 
sobre a sua aplicabilidade no ensino em 
Portugal. 

PROFESSORES E PROFISSIONAIS DEBATERAM METODOLOGIAS  
DE ENSINO

A Geração Saudável Sénior, projeto de 
promoção e educação para a Saúde Pública, 
visitou o Hospital de São José, que integra o 
Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), 
para uma ação de consciencialização sobre o 
uso seguro e responsável dos medicamentos. 
As atividades decorreram na Sala de Espera 
das Consultas Externas, com a colaboração da 
equipa de enfermagem e da equipa responsável 
pelos planos de segurança dos doentes do 
CHLC.
Ao longo do dia, os utentes que se deslocaram 
ao Hospital de São José foram abordados pelos 
colaboradores do projeto, que transmitiram 
algumas informações e conselhos sobre a 
utilização de medicamentos, alertando para 
questões como a adesão à terapêutica e 
esclarecendo conceitos relacionados com 

contraindicações, efeitos secundários ou 
patologias com maior prevalência na população 
mais idosa, como a diabetes.
O CHLC é uma das nove instituições nomeadas 
pelo Ministério da Saúde para dinamizar o 
projeto piloto a nível nacional que pretende 
promover a literacia para a segurança dos 

cuidados de saúde junto do cidadão.
A Geração Saudável Sénior pretende contribuir 
para a promoção da saúde na população sénior, 
estimulando a adoção de práticas saudáveis e 
alertando para patologias evitáveis. O contacto 
com a população visa também reforçar a 
importância da prevenção em saúde e da 
adesão à terapêutica.
Segundo o Instituto Nacional de Estatística 
(INE), o número de cidadãos com mais de 65 
anos residentes em Portugal já é superior a 
dois milhões, correspondendo a cerca de 19% 
da população. Com o marcado envelhecimento 
da população, torna-se cada vez mais 
relevante consciencializar os cidadãos sobre 
a importância da promoção da saúde e 
prevenção da doença e o envelhecimento ativo 
e saudável da população.

GERAÇÃO SAUDÁVEL SÉNIOR NO CHLC
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O primeiro painel de debate, moderado pela 
presidente da SRSRA-OF, Ema Paulino, discutiu 
a centralização dos cuidados de saúde 
na pessoa com doença, seus benefícios e 
oportunidades. Segundo os intervenientes, a 
sustentabilidade na prestação de cuidados 
e na própria terapêutica oncológica passará 
por integrar uma inovação equilibrada 
e ponderada, promover a literacia de 
profissionais, pessoas com doença, 
cuidadores, decisores políticos e população 
geral.
No painel "Prevenção e Diagnóstico” foi 
abordada a complexidade das doenças 
oncológicas, no que respeita à interligação 

entre fatores intrínsecos e extrínsecos no 
desenvolvimento do cancro. Apesar dos 
convidados concordarem que a investigação 
científica tem apresentado desenvolvimentos 
significativos aos longo dos últimos anos, 
principalmente na área dos biomarcadores 
e microambiente tumoral, consideraram 
também que ainda falta percorrer um 
longo caminho na vertente da prevenção do 
cancro. 
"A Inovação e o Acesso à Terapêutica como 
primeira linha de atuação” marcaram a 
discussão do segundo painel. A inovação 
metodológica nos ensaios clínicos e a 
importância que a imunoterapia e a terapia 

génica vão a assumir nos próximos anos, 
foram alguns dos temas abordados. 
Nas palavras dos oradores, este tipo de 
terapêuticas constitui uma oportunidade, 
não só para a investigação, mas também 
para os doentes, pelo que deveriam ser cada 
vez mais exploradas. Reforçou-se, mais uma 
vez, a relação entre marcadores tumorais 
e o sistema imunológico e a atualidade 
dos screenings de DNA, assim como os 
procedimentos envolvidos na pesquisa de 
mutações.
A mesa redonda, moderada por Miriam 
Alves, realçou a importância dos cuidados 
centrados no doente, com enfoque na 
consulta farmacêutica, na capacidade de 
"escutar” o doente e no acompanhamento 
psicológico do mesmo. As convidadas 
destacaram ainda a importância da 
desmistificação de citotoxicidades e da 
intercolaboração dos profissionais de saúde.
A sessão de encerramento ficou a cargo 
de Ana Mirco e Bárbara Aranda da Silva, 
da direção da SRSRA-OF, que sublinharam 
as principais conclusões do Simpósio 
Científico, assim como as mais recentes 
descobertas na área da Oncologia, as novas 
opções terapêuticas e a importância da 
centralização de cuidados no doente.

OS FARMACÊUTICOS E A ONCOLOGIA
Decorreu no dia no dia 7 de julho, no Auditório Maria Odette Santos-Ferreira, 
na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL), mais uma 
edição do Simpósio Científico organizado pela Secção Regional do Sul 
e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos (SRSRA-OF), este 
ano dedicado à Oncologia. Logo na abertura do evento foi estimulada a 
reflexão sobre cronicidade do cancro, e a importância do farmacêutico 
nas equipas multidisciplinares em Oncologia, tendo a bastonária da OF, 
Ana Paula Martins, destacado a necessidade de um Serviço Nacional de 
Saúde coerente, coeso e solidário, para resultados em saúde mais efetivos 
e uma maior qualidade de vida das pessoas com doença. 
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A Ordem dos Farmacêuticos (OF) está 
presente na KidZania Lisboa desde 2012, 
através do Laboratório/Farmácia Saúde, onde 
são desenvolvidas um conjunto de atividades 
ligadas aos diversos setores de intervenção da 
profissão farmacêutica. 
No presente ano, a Secção Regional do Sul e 
Regiões Autónomas tem procurado dinamizar 
o espaço com uma presença mais ativa, 
otimizando a sua comunicação e organizando 
iniciativas pontuais de promoção e educação 
para a saúde. Destaca-se, neste âmbito, a 
atividade “Farmacêutico vai à praia”, inserida 
na ação “Destino de verão: KidZania”, que teve 
como objetivo alertar os mais jovens para os 
cuidados com a exposição solar. Além disso, 
foi também dinamizada uma ação inserida na 
celebração do Dia dos Avós na KidZania, que 
contou com uma articulação próxima com o 
projeto Geração Saudável Sénior.
Ao longo destes seis anos de parceria, mais de 
82.000 crianças, acompanhadas por familiares, 
professores/educadores e amigos, visitaram 
este espaço da OF na KidZania. 

NOVAS AÇÕES NO ESPAÇO DA OF NA KIDZANIA 

Iniciou-se a 15 de outubro a época 
vacinal contra o vírus da gripe. A vacina 
é recomendada para pessoas a partir 
dos 65 anos, grávidas, doentes crónicos e 
imunodeprimidos, profissionais de saúde 
e outros prestadores de cuidados, e a 
administração é gratuita no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), sendo também dispensada 
nas farmácias, mediante prescrição médica, e 
com comparticipação de 37%. 
De acordo com informação da Direção-Geral 
da Saúde (DGS), estão disponíveis 1,4 milhões 
de doses da vacina trivalente contra a gripe 
para administrar gratuitamente nas unidades 
do SNS. O serviço é também prestado 
nas farmácias, por farmacêuticos com a 
competência em Administração de Vacinas 
e Medicamentos Injetáveis, e as receitas 
médicas emitidas a partir de 1 de julho de 
2018, nas quais seja prescrita, exclusivamente, 
a vacina contra a gripe, são válidas até 31 de 
dezembro.
Este ano, a época vacinal tem início duas 
semanas mais tarde, seguindo uma 
orientação, também adotada por outros países 
europeus do Sul da Europa, para garantir uma 
"melhor e maior proteção durante o período 
da epidemia de gripe”, que em Portugal tem 
início habitualmente na segunda quinzena de 
dezembro, com pico de incidência em janeiro.

Verificando-se um decréscimo na efetividade 
da vacina ao longo do tempo, principalmente 
nas pessoas idosas ou imunodeprimidas, o 
adiamento da época de vacinação permite 
um prolongamento da imunidade dos 
utentes.
Os farmacêuticos com funções assistenciais  
integram os grupos alvo prioritários para 

os quais  se recomenda a vacinação, pela 
probabilidade  acrescida de contacto e 
transmissão do vírus.  Os farmacêuticos 
comunitários desempenham  também um 
papel fulcral na sensibilização  da população 
para a vacinação e complicações  associadas 
ao vírus da gripe, em especial  
nos grupos mais vulneráveis 

FARMACÊUTICOS ENTRE OS GRUPOS PRIORITÁRIOS  
PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
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Reunidos em Cabo Verde, por ocasião do 
XIII Congresso Mundial de Farmacêuticos de 
Língua Portuguesa, em que foram assinalados 
os 25 anos da AFPLP, os farmacêuticos de 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe 
renovaram o compromisso de apoiar 
campanhas nacionais e internacionais 
relacionadas com as resistências 
antimicrobianas, promover a cooperação 
entre países e organizações profissionais, 
e apoiar as associações membro no 
desenvolvimento de ações neste domínio.
A resolução aprovada na Assembleia Geral 
realizada 3 outubro justifica a intervenção dos 
farmacêuticos no combate a uma das mais 
sérias ameaças de saúde para a população 
mundial, lembrando as competências 
e conhecimentos específicos destes 
profissionais, assim como a sua posição 
central no sistema de saúde. A AFPLP apela 
à participação e envolvimento de Governos, 
autoridades reguladoras do medicamento, 
associações membro, assim como de todos os 
farmacêuticos e profissionais de saúde neste 
desígnio, propondo um conjunto de ações 
específicas para cada um destes parceiros.
O tema foi também abordado pelo Presidente 
da República de Cabo Verde, José Carlos 
Fonseca, durante a sessão de abertura 
do Congresso, considerando-o como "um 
dos mais sérios desafios” atuais, que "tem 
acarretado muito sofrimento e consumido 
recursos muito elevados”. “Estou certo de 
que serão propostos caminhos no sentido de 
se concretizar as propostas da Organização 
Mundial de Saúde para se fazer face à 
resistência antimicrobiana, especialmente no 
que se refere à racionalidade dos sistemas 
de saúde, nomeadamente no que toca ao 
acesso aos medicamentos essenciais, ao 
reforço da vigilância laboratorial, à prevenção 
e controlo de infeções, bem como à utilização 

adequada dos medicamentos na pecuária”, 
disse o chefe de Estado de Cabo Verde, citado 
pela Lusa. Na sua primeira intervenção formal 
após ter assumido a presidência rotativa da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), José Carlos Fonseca lembrou que 
"parcelas significativas de populações não têm 
acesso a medicamentos essenciais e outras 
atividades relacionadas com os cuidados 
básicos de saúde”, o que constitui, no seu 
entender, "um quadro de exclusão social”. 
"Infelizmente, esta situação conduz a práticas 
muito nocivas, como a automedicação e o 
comércio ilegal e perigoso de medicamentos”, 
uma realidade que, em sua opinião, "apenas 
pode ser alterada definitivamente no âmbito 
de mudanças essenciais de todo o sistema ou 
mesmo de políticas sociais mais abrangentes”.
Também o ministro da Saúde e da Segurança 
Social de Cabo Verde, Arlindo do Rosário, 
esteve presente na sessão de abertura 
do Congresso da AFPLP, tendo referido os 
avanços na integração dos farmacêuticos 
no sistema de saúde e o papel destes 
profissionais na melhoria dos cuidados de 
saúde que são prestados à população. A 
presidente da AFPLP e bastonária da Ordem 
dos Farmacêuticos (OF) cabo-verdiana, Maria 
da Luz Leite, lembrou, por sua vez, a ação dos 
farmacêuticos para evitar as "consequências 
gravíssimas” da automedicação, os efeitos 
adversos e o desperdício, defendendo "um 
maior investimento do Estado no reforço das 
competências dos farmacêuticos”.
Ainda durante a abertura do Congresso, 
houve lugar a uma homenagem, a título 
póstumo, à farmacêutica cabo-verdiana Judite 
Lima, ex-presidente da AFPLP, tendo depois 
sido proferida a conferencia sobre o 25.o 
aniversário da AFPLP, a cargo do bastonário 
da OF de Portugal entre 1996 e 2001, e um dos 
impulsionadores da criação da associação, 
João Silveira.

A décima terceira edição do Congresso 
Mundial de Farmacêuticos de Língua 
Portuguesa juntou na capital cabo-verdiana 
mais de 200 farmacêuticos lusófonos, 
naquela que foi uma das edições mais 
concorridas do evento organizado AFPLP. 
Cabo Verde, a par de Angola, são os únicos 
países africanos lusófonos em que a 
profissão farmacêutica é regulada por um 
Ordem profissional, tal como acontece em 
Portugal. O desenvolvimento da profissão 
é, no entanto, uma realidade transversal 
aos restantes países da Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa (CPLP), patente 
também nos trabalhos apresentados neste 
Congresso, sob a forma de póster, por 
farmacêuticos de diferentes nacionalidades 
e áreas profissionais.
O primeiro dia do evento foi preenchido com 
sessões da Academia AFPLP, composta por 
três workshops sobre indicação farmacêutica, 
resultados em saúde e sobre a atividade 
dos laboratórios clínicos. No segundo dia 
realizaram-se vários painéis de debate 
sobre temas relevantes para a atividade 
dos farmacêuticos das diferentes áreas 
profissionais, com especial destaque para os 
desafios da inovação e a colaboração entre 
médicos e farmacêuticos nos diferentes 
países. A conferencia de encerramento 
foi proferida pelo presidente do Conselho 
Nacional para a Cooperação da OF de Portugal, 
Helder Mota Filipe, numa intervenção intitulada 
"O Farmacêutico e o Futuro no Mundo”. 
À margem do Congresso, a comitiva 
portuguesa que se deslocou a Cabo Verde 
visitou também os hospitais Dr. Agostinho 
Neto e Dr. Baptista de Sousa e as farmácias 
Mindelo, Jovem e Avenida, procurando assim 
uma visão mais abrangente sobre organização 
e funcionamento dos serviços de saúde no 
país e da cobertura assistencial farmacêutica 
às populações.

FARMACÊUTICOS LUSÓFONOS REFORÇAM COMPROMISSO 
NO COMBATE ÀS RESISTÊNCIAS ANTIMICROBIANAS

Os membros da Associação de Farmacêuticos dos 
Países de Língua Portuguesa (AFPLP) aprovaram, por 
unanimidade, uma revisão da resolução emitida em 
2003 sobre a intervenção farmacêutica no combate 
às resistências antimicrobiana. 
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A Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos 
Farmacêuticos (SRSRA-OF) distinguiu três projetos de investigação 
desenvolvidos por farmacêuticos em Portugal, numa iniciativa integrada 
na BInov - Bolsa de Inovação da SRSRA-OF, que atribui, anualmente, uma 
bolsa monetária para impulsionar a realização e divulgação de projetos 
de investigação na área farmacêutica.
O primeiro projeto distinguido, com um bolsa no valor de 2.676 euros, é 
coordenado pela farmacêutica Filipa Cosme Silva, denominado "GelEver 
- Gel oral mucoadesivo de fosfato de dexametasona como estratégica 
profilática para a mucosite por everolímus”.
Os trabalhos intitulados "Desenvolvimento e validação de um 
manipulado hospitalar, ‘PT SMELL TEST’, para o diagnóstico da 

disfunção olfativa”, coordenado por Helena Margarida Ribeiro, e 
"Estudo das coinfecções parasitárias em mulheres e crianças 
infetadas com VIH na Guiné-Bissau”, coordenado por Maria Manuela 
Pimenta, foram também distinguidos, cada um, com uma bolsa de 
1.162 euros.
A cerimónia de entrega destas distinções contemplou ainda a 
entrega de diplomas aos participantes nas formações pós-graduadas 
promovidas pela SRSRA-OF, em parceria com a CaF - Consultoria 
e Formação, nomeadamente a primeira edição da formação pós-
graduada em Pharma Digital Marketing, a segunda edição da formação 
pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos e a nova edição 
formação pós-graduada em Marketing Farmacêutico. 

SRSRA-OF DISTINGUE PROJETOS INOVADORES

O Conselho do Colégio de Especialidade de Análises Clínicas e 
de Genética Humana da Ordem dos Farmacêuticos (CCEAGH-OF) 
organizou, nos dias 28 e 29 de setembro, no Porto, no novo edifício 
da Secção Regional do Norte (SRN-OF), as XXII Jornadas Científicas 
de Análises Clínicas, que decorreram em paralelo com as XI Jornadas 
Ibéricas de Análises Clínicas, numa parceira com a Asociación 
Española del Laboratorio Clínico (AEFA). O encontro reuniu cerca de 

uma centena de profissionais portugueses e espanhóis ligados ao 
setor, que debateram questões e desafios profissionais e científicos 
com impacto na atividade diária do laboratório clínico. O primeiro dia 
do evento esteve reservado à realização de um curso teórico-prático 
sobre o rim, que foi lecionado pela professora de Fisiopatologia da 
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, Cristina Marques, 
e à apresentação dos resultados preliminares de um estudo sobre 
o setor das Análises Clínicas, que está a ser desenvolvido pela Nova 
School of Business and Economics para a OF.
A abertura oficial do evento esteve a cargo do presidente do CCEAGH-OF, 
Rui Pinto, e do presidente da AEFA, Rafael Calafell, bem como do 
presidente da SRN-OF, Franklim Marques, anfitrião desta edição das 
Jornadas.
As diferentes sessões e painéis de debate debruçaram-se sobre 
temas como a utilização de peptídeos natriupéticos nas patologias 
do foro cardíaco ou os marcadores genéticos de trombofilias, sendo 
também de realçar as apresentações em torno da monitorização 
laboratorial dos medicamentos biológicos ou sobre a avaliação e 
controlo da prescrição nos laboratórios clínicos.
No final do evento, o CCEACGH-OF proporcionou um período de debate 
interno entre especialistas em Análises Clínicas sobre a atividade 
do Colégio, desafios profissionais e a atual conjuntura do exercício 
profissional neste ramo da atividade farmacêutica.

ANÁLISES CLÍNICAS JUNTARAM FARMACÊUTICOS DE PORTUGAL E ESPANHA
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Alguns estão de bata, inclinados sobre bancadas, 
outros trabalham informalmente no computador. 
Um entra-e-sai permanente. Neste laboratório, 
vigora uma «política de porta aberta». Aqui, 
trabalha um grupo de mais de 20 cientistas 
que se debruçam sobre a temática da nanome-
dicina e formulação translacional de fármacos, 
sob a coordenação de Bruno Sarmento. É ele 
quem conduz a ROF numa visita ao Instituto 
de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), da 
Universidade do Porto - considerado o maior 
centro de investigação português na área das 
Ciências da Saúde.
Desenvolver nanopartículas com o intuito de 
melhorar a biodisponibilidade de fármacos é a 
missão deste grupo, cujo principal alvo de estu-
do é a diabetes, o cancro e as doenças infeciosas. 

«Fizemos avanços significativos para que um 
medicamento constituído por nanopartículas 
com insulina para administração oral venha a ser 
produzido e comercializado no futuro. E estou 
certo de que a nanoencapsulação de fármacos 
para administração oral vai permitir, mais tarde 
ou mais cedo, uma melhoria da qualidade de vida 
dos doentes diabéticos», diz Bruno Sarmento, 
referindo-se a um dos exemplos de que mais 
se orgulha, quando se menciona o seu grupo.
Bruno Sarmento doutorou-se em 2007 e é, hoje, 
um investigador autónomo com mais de dez 
anos de carreira. Mas ninguém sabe quantos 
farmacêuticos se dedicam atualmente à investi-
gação (ver caixa). Bruno Sarmento acredita que, 
embora «ilustremente desconhecidos», são cada 
vez mais os jovens a trabalhar em Portugal ou 

no estrangeiro, porque, por um lado, houve uma 
«disseminação do conhecimento científico nos 
últimos anos» e também um «aumento de bolsas 
de doutoramento». E, por outro, as áreas clássicas 
profissionais tradicionalmente associadas aos 
farmacêuticos estão saturadas, e a investigação 
pode representar uma «fuga à farmácia comu-
nitária e hospitalar».

GRUPO MULTIDISCIPLINAR
No seu grupo, trabalham 22 investigadores, dos 
quais 13 doutorandos, quatro pós-doutorados 
e quatro mestrandos. Na maioria, são do sexo 
feminino (três homens apenas) e têm formação 
base em Ciências Farmacêuticas. Mas o grupo é 
multidisciplinar, acolhendo também bioquími-
cos e engenheiros biomédicos. Há ainda, neste 

Sónia Graça, jornalista convidada

OS CIENTISTAS  
DO MEDICAMENTO
Há farmacêuticos a fazer investigação de ponta, reconhecida em todo 
o mundo. No entanto, são «ilustres desconhecidos». Ninguém sabe 
quem são nem quantos são. E o financiamento - nem 1% do PIB - 
continua a ser o maior entrave. 
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momento, três alunos estrangeiros que aqui con-
duzem parte do seu projeto de investigação. De 
resto, todos os membros do grupo fazem uma 
passagem pelo estrangeiro, durante o projeto de 
doutoramento, para conhecerem outras menta-
lidades científicas.
O dia-a-dia de um investigador é tudo menos 
rotineiro. «Posso entrar às oito da manhã e sair 
às oito da noite. Posso responder a emails às 
três da manhã, a colaboradores que estão nos 
Estados Unidos ou na Ásia». Bruno Sarmento 
reúne semanalmente com os alunos, escreve e 
revê artigos científicos (é editor do European 
Journal of Pharmaceutical Sciences e integra o 
corpo editorial do Journal of Controlled Relea-
se e do Expert Opinion in Drug Delivery), viaja 
para congressos e reuniões de trabalho (sai do 

A ORDEM DEVE PROMOVER VISIBILIDADE 
A OF não sabe quantos profissionais se dedicam atualmente à investigação. O registo não é obrigatório 
nem o exercício de funções depende dele. Bruno Sarmento defende, contudo, que a Ordem podia assumir 
um papel mais ativo, eventualmente criando um «grupo de trabalho que pudesse fazer algum lobby, até 
dentro das instituições financiadoras». E cita o exemplo de congéneres: «Várias indústrias internacionais 
financiam projetos de investigação conduzidos por médicos, os quais são patrocinados pela Ordem dos 
Médicos. No nosso caso, não há nenhum programa apoiado por indústrias que seja acarinhado pela 
Ordem.» Se os investigadores são um parente pobre? Não, responde, são um «parente desconhecido».
Jorge Gonçalves, por seu lado, diz que os investigadores também deveriam ver a Ordem como um «ator 
que pode facilitar a criação de redes com outros farmacêuticos e profissionais de saúde, que facilitem 
a aplicação do conhecimento e deem visibilidade à investigação». Isso, sublinha, é «possível» e até 
já há o caso de uma farmácia de oficina do Cacém a criar uma unidade de investigação para facilitar 
essas parcerias. À Ordem caberá encontrar formas de «dar ainda mais visibilidade à investigação 
farmacêutica».
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país mais de 20 vezes por ano)...» Enquanto cir-
culamos pelos corredores do edifício, o inves-
tigador, de 40 anos, vai lamentando o facto de 
praticamente já não fazer trabalho laboratorial, 
precisamente por falta de tempo.
Saímos do seu laboratório (ao todo, são 42 dis-
tribuídos pelo 1.º e 2.º pisos) e descemos ao rés-
-do-chão para visitar as unidades onde se con-
centram todos os equipamentos, que estão ao 
dispor dos 67 grupos de investigação, mediante 
reserva prévia e pagamento (o i3S suporta os 
custos logísticos relacionados com a infraestru-
tura e manutenção dos equipamentos, mas cada 
grupo tem autonomia financeira). Aparelhos que 
custam milhares ou milhões de euros, distribu-
ídos por várias salas: diversos cromatógrafos, 
citómetros de fluxo, microscópios confocais, 
um microscópio eletrónico de transmissão (este 
muito usado pelos seus investigadores, porque 
permite caracterizar nanopartículas e seções de 
tecidos). Seguimos para a ala da histologia, que 
é das unidades com maior rotatividade. E, por 
fim, entramos na sala de cultura celular, onde se 
encontram as incubadoras e câmaras de fluxo 
laminar. «Vimos cá diariamente para estudar 
a interação das nanopartículas com as células», 
anota Bruno Sarmento.

«BOLSAS E CONTRATOS 
TEMPORÁRIOS NÃO DÃO 
ESTABILIDADE»
De volta ao laboratório, encontramos José das 
Neves, um dos pós-doutorados, responsável 
pela linha de investigação em microbicidas. O 
seu trabalho assenta no desenvolvimento de 
produtos para administração vaginal e retal que 
permitem a prevenção do VIH. Um exemplo são 
os filmes contracetivos que incluem nanoparticu-
las capazes de inativar o vírus. «Este produto terá 
grande aplicabilidade na África subsariana», diz 
o investigador, doutorado na área da prevenção 
e transmissão sexual da doença. Outro produto 
bem-sucedido, e também em fase final de apro-

O grupo tem, de facto, um elevado índice de pu-
blicações científicas (este ano, já ultrapassaram 
os 50 artigos), mas esse não é o único objetivo. 
«Queremos desenvolver um produto farmacêutico, 
validar a sua utilização em modelos de prova de 
conceito, salvaguardar o conhecimento através 
de patente e posteriormente convencer uma in-
dústria farmacêutica de que o nosso produto tem 
valor para se avançar numa aplicação clínica», 
esclarece Bruno Sarmento, sublinhando que a 
colaboração com a indústria farmacêutica é «de 
extrema importância», pois permite «acelerar o 
processo de translação».

«OS INVESTIGADORES FAZEM 
MILAGRES»
Translação é, aliás, a palavra de ordem. «O nos-
so foco é resolver um problema, e não criar um 
produto e depois adaptá-lo a um problema», 
realça o especialista em nanotecnologia farma-
cêutica, exemplificando: «Temos projetos de 
colaboração com duas empresas internacionais, 
que nos subcontratam no sentido de desenvol-
vermos alguma tecnologia. Em vez de fazermos 
investigação fundamental e de vendermos o que 

vação, é o anel vaginal - que durante um mês 
liberta fármacos, de forma faseada.
Aos 44 anos, José das Neves diz que, mais do 
que um emprego, esta é uma «paixão»: «Dá-me 
gozo o desafio constante e a falta de rotina». O 
único senão é a precariedade inerente à carreira 
de investigação. A sua bolsa de pós-doutora-
mento, atribuída pela Fundação para a Ciência 
e Tecnologia (FCT), está a terminar. Seguir-se-
-á um contrato, de seis anos, que lhe permitirá 
continuar no i3S como investigador júnior. «Isto 
de bolsas e contratos temporários não dá esta-
bilidade a ninguém», lamenta. Ainda assim, o 
investigador reconhece que não podia trabalhar 
num sítio melhor: «Comparando com o espectro 
nacional, não há instituição melhor do que o i3S 
para fazer boa ciência. Aqui, há investigadores de 
topo a fazer investigação de topo. E, neste mo-
mento, o nosso grupo é reconhecido em todo o 
mundo como líder na área da nanomedicina.» 
Recorde-se que, este ano, Bruno Sarmento foi 
nomeado presidente do grupo focal de nano-
medicina da Controlled Release Society, a maior 
associação mundial dedicada à libertação con-
trolada de fármacos.

Bruno Sarmento do Instituto de 
Investigação e Inovação em Saúde, Porto

José das Neves,  
investigador do i3S
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descobrimos, são as indústrias que nos abordam 
com um problema.»
Jorge Gonçalves, professor catedrático da Fa-
culdade de Farmácia da Universidade do Porto, 
concorda em absoluto com este modelo: «Trata-se 
de criar um novo modo de transferir conheci-
mento para o contexto real. E pode até implicar 
novos modos de financiamento da inovação. Por 
exemplo, em vez de as empresas receberem finan-
ciamento direto, poderiam receber um crédito 
de horas de utilização de equipamentos especia-
lizados que podem estar disponíveis nos centros 
de investigação ou nos centros tecnológicos. Ou 
mesmo criar-se centros que reúnam equipamen-
tos de ponta, específicos para setores estratégicos 
da sociedade, seguindo o exemplo aplicado no 
Reino Unido, com os catapult centres.»
Alternativas que ganham ainda mais relevância 
perante as atuais condições de financiamento. «O 
financiamento público para investigação e desen-
volvimento é de cerca de 1% do PIB, enquanto o 
recomendável é 2%, sendo que os países que mais 
apostam em investigação têm orçamentos supe-
riores a 3%», sublinha Jorge Gonçalves, que foi 
vice-reitor para a Investigação, Desenvolvimento 

e Inovação da Universidade do Porto, entre 2006 
e 2014. Ainda assim, reconhece, «para os recur-
sos que têm, os investigadores fazem milagres». 

É PRECISO FINANCIAMENTO 
COMPETITIVO
Bruno Sarmento admite que «falta talvez maior 
dedicação do Orçamento do Estado a projetos 
de investigação»: «Se tivéssemos mais dinheiro 
para comprar mais e melhores reagentes e para 
contratar mais pessoas de forma menos precária, 
a motivação seria maior e os frutos do trabalho 
também». O financiamento do seu grupo pro-
vém de bolsas individuais, concedidas pela FCT, 
que garantem o salário dos investigadores. Já 
os custos com reagentes, análises e ensaios são 
suportados por verbas oriundas da candidatu-
ra a projetos, nacionais (FCT) e internacionais, 
fundos da UE e também financiamento direto 
de indústrias e fundações privadas. Contas fei-
tas, o orçamento anual do grupo ronda 300 mil 
euros, estima Bruno Sarmento, lembrando que 
isso é o que gasta, por mês, um grupo de média 
dimensão nos EUA.
Cecília Rodrigues, que coordena o Instituto de 
Investigação do Medicamento (iMed), na Facul-
dade de Farmácia da Universidade de Lisboa, 
também conhece bem esta realidade. «Se que-
remos ser inovadores e estar na crista da onda, 
precisamos de financiamento que nos permita 
mantermo-nos competitivos. E cada vez é mais 
difícil obtê-lo, pela irregularidade e imprevisibili-
dade do financiamento público, pela competição 
por fundos europeus e pelo baixo investimento 
privado em investigação». Em média, por ano, 
este instituto recebe quatro milhões de euros 
(este ano, já atingiu 6,5 milhões). Mais de 70% 
do orçamento provém da FCT, via financiamento 
base anual, bolsas individuais e financiamento 
de projetos. O restante é garantido por fundos 
internacionais e empresas e fundações privadas. 
Contatada pela ROF, a FCT não esclareceu quan-
tas bolsas de doutoramento atribuiu, na última 

«DEVEMOS DESENVOLVER 
INVESTIGAÇÃO INOVADORA, 
FUNDAMENTAL E, TANTO 
QUANTO POSSÍVEL,  
APLICÁ-LA, COLABORANDO 
COM A INDÚSTRIA E OS 
HOSPITAIS. ISSO É A CHAVE 
DO SUCESSO PARA TODOS OS 
INTERVENIENTES», DIZ CECÍLIA 
RODRIGUES

O grupo do i3S é multidisciplinar:  
há farmacêuticos... 

mas também bioquímicos  
e engenheiros biomédicos
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década, a alunos de Ciências Farmacêuticas, 
nem quantos projetos na área do Medicamento 
financiou, neste período. 

«EVOLUÇÃO EXPONENCIAL»  
NAS ÚLTIMAS DÉCADAS
Apesar de tudo, a professora catedrática da Facul-
dade de Farmácia diz que, nas últimas décadas, 
houve uma «evolução exponencial» no setor: 
«Quando iniciei o meu doutoramento, em 1992, 
era difícil fazer investigação em Portugal, nome-
adamente nas áreas farmacêuticas e biomédicas, 
porque não havia infraestruturas, financiamento 
nem uma comunidade científica tão vibrante como 
atualmente. Optar pelo estrangeiro era das poucas 
opções que tinha se quisesse seguir uma carreira 
académica e de investigação». Cecília Rodrigues 
doutorou-se nos EUA, lá fez o pós-doutoramento 
e, entretanto, voltou àquela faculdade, onde dá 
aulas desde 1999, conciliando o ensino com a 
investigação. Hoje, garante, «já é possível, com 
altos e baixos, com períodos de financiamento 
mais e menos vantajosos, fazer uma investigação 
de muita qualidade no nosso País».
O iMed é disso exemplo. Com uma equipa de 
cerca de 250 investigadores - dos quais 100 são 
doutorandos e 150 doutorados (30 bolseiros 
pós-doutoramento e 120 docentes ou investiga-
dores, contratados pela FF) -, este instituto tem 
desenvolvido investigação translacional em do-
enças associadas à idade e envelhecimento, em 
particular cancro, doenças metabólicas, infeção e 
doenças neurodegenerativas, cobrindo as quatro 
fases: descoberta, design, desenvolvimento e uti-
lização do medicamento. «O que nos diferencia 

é a capacidade de integrar conhecimentos das 
várias áreas de descoberta e desenvolvimento 
do medicamento. Temos uma formação que vai 
desde a biologia à química e tecnologia», nota 
Cecília Rodrigues. 

EXEMPLOS DE OPEN INNOVATION 
E aponta dois projetos que ilustram aquilo a que 
chama open innovation (outra forma de dizer 
translação). Por um lado, um projeto relacionado 
com oncologia de precisão, financiado por fundos 
estruturais europeus (COMPETE2020). O iMed 
integra este consórcio, que recebeu 2,5 milhões 
de euros, e cujo objetivo é desenvolver moléculas 
que tenham como alvo células tumorais estami-
nais, particularmente resistentes ao tratamento 
e difíceis de matar. «Com estratégias de design 
químico e conjugação com anticorpos, pretende-
mos fazer uma entrega específica a essas células», 
explica a investigadora, que acredita que daqui 
nascerá uma «estratégia terapêutica aplicável a 
vários tumores». Este projeto, que vai a caminho 
do 3.º ano de execução, já deu origem a várias 
patentes. Entre 2013 e 2017, o iMed submeteu 
cerca de 30 pedidos de patentes - algumas das 
quais já aprovadas e licenciadas.  
O outro projeto em que o instituto está envolvido 
contou com um financiamento de 34 milhões de 
euros (verba assegurada, em 50%, por fundos da 
UE e a outra metade pela Innovative Medicines 
Initiative), arrancou no ano passado e tem por 
objetivo desenvolver novos biomarcadores para 
a doença do fígado gordo não alcoólico, a «do-
ença do nosso século», frisa Cecília Rodrigues, 
sublinhando que 30% da população mundial é 

atingida pela mesma, devido sobretudo ao esti-
lo de vida corrente (má alimentação e falta de 
exercício físico). «Atualmente, a única forma 
de a diagnosticar é através de uma biópsia he-
pática, muito invasiva. Ora, o que pretendemos 
é, através de uma colheita de sangue, identificar 
biomarcadores capazes de predizer se aquele 
indivíduo desenvolverá ou não a doença», que 
pode evoluir para a esteatohepatite e chegar ao 
carcinoma hepatocelular. Este projeto arrancou 
no ano passado. 
«Devemos desenvolver investigação inovadora, 
fundamental e, tanto quanto possível, aplicá-la, 
colaborando com a indústria e os hospitais. Isso 
é a chave do sucesso para todos os intervenien-
tes», realça a investigadora, guiando a ROF numa 
visita ao iMed. Estamos no centro de patogénese 
molecular, um edifício onde se concentram la-
boratórios de grupos de investigação dedicados 
à biologia e à fase de descoberta. Entre eles, o 
de Cecília Rodrigues (cada um dos 14 grupos 
tem o seu). Conhecemos ainda o laboratório de 
cultura celular, onde há pouco tempo decorreu 
uma tarefa importante: «Fizemos um screening 
de 250 mil compostos de moléculas (da empresa 
AstraZeneca). Desenvolvemos um ensaio para 
testar essa biblioteca e, dos 250 mil, chegámos 
a dez compostos muito promissores, que agora 
estamos a testar em modelos animais», adianta 
a coordenadora do iMed.

«OS CIENTISTAS PORTUGUESES 
DEVERIAM SER MAIS CRÍTICOS»
João Conniot faz parte do corpo de investigado-
res do iMed, a maioria farmacêuticos. Concluiu 

JOÃO CONNIOT: «OS PORTUGUESES SÃO MUITO RESILIENTES E TÊM UMA ENORME 
CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO, E ISSO DIFERENCIA-NOS. EM LONDRES, SE FALTAR 
UM REAGENTE, A INVESTIGAÇÃO PARA; NÓS NÃO: ENCONTRAMOS ALTERNATIVAS, 
VAMOS FAZENDO OUTRAS COISAS»

Cecília Rodrigues , coordenadora do iMed

O Instituto tem 14 grupos, cada  
qual com o seu laboratório
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este ano o doutoramento e aqui permanece, 
agora com uma bolsa de pós-doutoramento. 
Aprendeu e continua a aprender muito. Está 
num grupo que investiga o cancro, e a sua tese 
foi sobre nanopartículas para imunomodula-
ção. Durante o projeto de investigação, passou 
por laboratórios de Londres e Israel, o que lhe 
serviu para, entre outras coisas, perceber o se-
guinte: «Os portugueses são muito resilientes 
e têm uma enorme capacidade de adaptação, e 
isso diferencia-nos. Por exemplo, em Londres, 
a investigação para se faltar um reagente; nós 
não: encontramos alternativas, vamos fazendo 
outras coisas.» Já com os israelitas, os investiga-
dores portugueses aprenderiam a «questionar», 
diz o jovem farmacêutico. «Devíamos ser mais 
críticos. Mesmo no seio do iMed, há um certo 
receio de questionar. É algo cultural.»
Aos 29 anos, assim que terminar esta última 
bolsa, João Conniot vê-se inserido numa in-
dústria farmacêutica, em «lugares de estraté-
gia e gestão». Ou então, emigrará. «A carreira 
de investigador é muito precária. Vivemos na 
esperança de que a FCT renove a bolsa de três 
em três anos, ou de que um dia abra uma vaga 
de docente ou investigador na Faculdade», la-
menta. E, por causa disto, muitos «acabam por 
desistir» desta carreira.
«O pior que nos pode acontecer é que o país e a 
sociedade olhem para nós como um fardo, uma 
despesa. Se nos outros países isso não acontece 
e funcionamos como promotores do desenvol-
vimento, a falha só pode residir no modo como 
nos estamos a relacionar», observa Jorge Gonçal-
ves, que também preside à Comissão Científica 
do Congresso das Farmácias. «Como dialogar 
com quem lida diariamente com os doentes 
quando a sua prioridade é garantir que as listas 
de espera não aumentam e, não, encontrar as 
soluções que possam evitar as listas de espera no 
futuro? O sistema científico e tecnológico tem 

competências para responder a este problema, 
mas vejo uma dificuldade enorme em pôr os in-
terlocutores a falar e a formalizar corretamente 
o problema. A “culpa” não é de ninguém. Todos 
têm boa vontade. Não têm é tempo». 
A Agência de Investigação Clínica e Inovação 
Biomédica que se está a tentar operacionalizar 
«pode ser um excelente instrumento» para este 
fim, diz o professor catedrático da Faculdade 
de Farmácia da Universidade do Porto. «Haja 
recursos para a rentabilizar.» Por outro lado, 
adianta, há um grupo (na Faculdade de Farmá-
cia da Universidade do Porto e no I3S) que está, 
neste momento, a dinamizar uma iniciativa de 
translação de conhecimento para a clínica. Tra-
ta-se de «reunir evidência científica pré-clínica 
e clínica que pode explicar a eficácia de fárma-
cos bem conhecidos para indicações “órfãs” e 
complementá-la com alguma investigação, de 
modo a oferecer alternativas mais económicas 
e rápidas para problemas de saúde graves». Há 
«equipas médicas disponíveis e com vontade, 
e o processo vai avançando, mas a passo de 
caracol», diz Jorge Gonçalves, lamentando: 

«Ninguém parece ter vocação para financiar 
esta investigação. A FCT entende que se está 
a explorar o conhecimento existente e que, 
por isso, competirá às empresas financiá-la; as 
empresas preferem apostar em “novidades” te-
rapêuticas, em que têm mais espaço para fixar 
preços e retirar mais-valias do que teriam se 
apostassem num fármaco já conhecido e com 
um histórico de preço; e o financiamento via 
SNS não existe.»

O FUTURO PASSA PELA 
BIOTECNOLOGIA E ONCOLOGIA  
DE PRECISÃO 
E, no futuro, que terapias se afirmarão? «O 
grande desafio é tornar os medicamentos mais 
eficazes, com um custo mais baixo e menos 
efeitos secundários. Cada vez mais haverá te-
rapias e fármacos de origem biotecnológica, 
que ajudem a atingir esse fim», prevê Bruno 
Sarmento, investigador do i3S. Cecília Rodri-
gues, coordenadora do iMed, complementa: «A 
oncologia de precisão é essencial. O futuro pas-
sará pela medicina personalizada e pela análise 
de dados. Analistas de big data (matemáticos 
e engenheiros) virão cada vez mais para a área 
da saúde, porque precisamos da sua capacidade 
analítica. É a biologia computacional e também 
a inteligência artificial.»
Jorge Gonçalves é, contudo, mais prudente. 
«As novas terapias são, sem dúvida, fascinan-
tes. Deslumbramo-nos frequentemente com o 
que poderemos fazer com a produção de órgãos 
in vitro, a edição de ADN, a terapia celular, etc. 
Porém, não podemos abandonar ou desprezar 
o conhecimento passado como se fosse uma 
tecnologia obsoleta. Não podemos desvalorizar 
o impacto que uma pequena e discreta desco-
berta (embora não merecedora de publicação 
na Nature) pode ter na melhoria da eficácia e 
segurança dos medicamentos usados hoje por 
milhões de pessoas.»

O iMed conta com uma 
equipa de 250 cientistas

João Conniot, 
investigador  
do iMed
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O fascínio pelo sobreiro e pelo seu ecossistema, o montado, levou-o  
a querer conhecê-lo a fundo: integrou o grupo que sequenciou,  
pela primeira vez, o genoma desta árvore resistente e complexa,  
origem de um material de que somos líderes mundiais de produção  
e exportação, a cortiça. José Pereira de Matos, bastonário da Ordem  
dos Biólogos, é também responsável pelo Laboratório de Biologia 
Molecular do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. 
Desempenhou ainda, entre outros cargos, o de Delegado Nacional  
no Grupo Estratégico Europeu AKIS2 (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems) e foi coordenador da Unidade de Investigação  
em Recursos Genéticos, Ecofisiologia e Melhoramento de Plantas.  
Olha para a Ordem a que preside como uma das mais diversas de  
todas estas organizações: os biólogos estão representados em quatro 
colégios, da saúde à biotecnologia, mas poderiam ser mais, até porque 
esta é uma profissão em que se vê o todo, que gera “uma grande 
capacidade de recuar e ver a floresta e não nos concentrarmos só  
na árvore”. Defende, ainda, que os biólogos estão habilitados a fazer 
análises clínicas, lado a lado com os farmacêuticos. 

A Ordem dos Biólogos parece ser uma das 
mais heterogéneas. Tem quatro colégios (do 
Ambiente, da Biotecnologia, da Educação, da 
Biologia Humana e Saúde) que se dedicam a 
assuntos muito diferentes...
... E a profissão ainda se alarga a mais áreas. Por 
exemplo, temos colegas que são jornalistas de 
ciência, e que, de certa forma, não estão abran-
gidos por nenhum desses colégios. E há novas 
profissões que ainda não estão organizadas em 
colégios, mas que é inevitável que o venham a 
ser. Por exemplo, a profissão que neste momen-
to tem mais empregabilidade entre os biólogos 
em todo o mundo é tão recente que nem exis-
tia quando alguns dos profissionais que estão a 
trabalhar nela ainda estavam a tirar o curso. É 
a bioinformática, que não é um ramo da infor-
mática, mas da biologia. 

Nesse caso, estamos naqueles domínios que 
são quase da ficção científica.
Não é ficção científica, já é o dia-a-dia (risos). Há 
uma grande transversalidade. Costumo dizer aos 
alunos de biologia que, se pensarmos num mé-
dico, ele trabalha para o Ministério da Saúde; se 
precisarmos de um engenheiro, trabalha para o 
Ministério da Economia; um arquiteto trabalha 
para o Ministério do Ambiente e do Ordenamen-
to do Território, e assim por diante. Os biólogos 
trabalham para todos. E eu trabalho para o Mi-
nistério da Agricultura, na genética de plantas...

Sobretudo o estudo do sobreiro.
Exatamente. Até para o Ministério da Justiça 
temos trabalho, na área da medicina legal. Por-
tanto, todas as áreas estão abrangidas. Estamos 
organizados na educação, no ambiente, na bio-

José Pereira de Matos, bastonário da Ordem dos Biólogos

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

“OS BIÓLOGOS SÃO 
PROFISSIONAIS  
TODO-O-TERRENO”
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logia humana e saúde e na biotecnologia. Mas, 
na realidade, a biologia é mais transversal ainda. 
Há colegas que se reveem nesses colégios, ou não, 
porque não é necessário estar em nenhum deles 
para participar. 

MONTAR O PUZZLE E EXTRAIR 
UTILIDADE
E há áreas novas.
A tecnologia para os dados moleculares avançou 
imenso, através, também, da biologia, acompa-
nhando o avanço da informática. Só foi possível 
fazermos a sequenciação do genoma humano a 
partir do momento em que os computadores se 
tornaram mais potentes. Hoje em dia, a dificul-
dade já não está em sequenciar o genoma inteiro 
de qualquer coisa – como fizemos, de resto, com 
o sobreiro –, é ter, depois, quem monte o puzz-
le e quem extraia informação útil desses dados 
moleculares. Daí os bioinformáticos... 

Nessa fase entra o biólogo?
Sim. O biólogo entra, na verdade, em todas as 
fases. O projeto de sequenciação do genoma do 
sobreiro, que eu integrei, é muito interessante 
porque tem biólogos em todas as fases. Desde 
recolher as folhas e extrair o ADN em laborató-
rio, preparar todas as reações de sequenciação, 
até à bioinformática, na montagem do puzzle. 

Mas a profissão associa-se principalmente à 
investigação. Diz que os índices de empregabi-
lidade são altos em função dessa transversali-
dade. Mas será que os biólogos não são, muitas 
vezes, preteridos por outros profissionais mais 
especializados?
Depende das áreas. Nuns casos sim, noutros não. 

Em que áreas há mais dificuldades?
Na investigação, o problema tem a ver, essen-
cialmente, com os fundos. Os biólogos não têm 
dificuldade, pelo contrário, em ganharem bolsas 
para projetos. O que acontece é que o dinheiro 
para a investigação é sempre pouco. Mas é assim 
em todos os países. Na área da saúde, por exem-
plo, há empresas que fazem os estudos de ensaios 
clínicos e coordenam-nos com os médicos dos 
hospitais, que fazem a ligação entre o laborató-
rio farmacêutico e o médico. Conheço várias 
empresas que têm uma preferência por biólogos. 

Porquê?
São profissionais mais “todo-o-terreno”. A área 
da ecologia dá-nos uma grande capacidade de 
recuar e ver a floresta e não nos concentrarmos 
só na árvore. E saber que aquela árvore, sendo 

que qualquer biólogo, independentemente da 
sua formação, possa fazer análises clínicas ou 
trabalhar em saúde; o que dizemos é que os 
biólogos que são especialistas em análises clí-
nicas, ou em genética humana, ou em biologia e 
embriologia e reprodução humana, obviamente 
estão habilitados para trabalhar na área. Não há 
ninguém que olhe para o currículo daquelas 
pessoas e que possa dizer que pode haver ali 
uma lacuna na formação daqueles profissio-
nais. Mas a divergência principal é que muitos 
farmacêuticos acham que, para exercer uma 
profissão ligada às análises clínicas, um profis-
sional deve ter uma base formativa na área da 
farmácia. E nós dizemos que não, porque nem 
o licenciado em farmácia, nem o licenciado em 
biologia têm capacidade para fazer análises clí-
nicas imediatamente. 

Precisam de formação complementar?
Sim. E não há razão nenhuma para que o acesso 
a essa formação seja vedada a uns e permitida 
a outros. Isto porque temos formação em áreas 
como a fisiologia, a citologia, a bioquímica, a 
genética. Na realidade, hoje em dia os troncos 
da licenciatura de três anos são muito curtos. A 
formação complementar tem de vir depois. Há 
biólogos que a fizeram e que, inclusivamente, 
dão formação a farmacêuticos. Não há razão 
para não ser assim. Há uma razão corporativa, 
que entendo, mas não tenho de aceitar. 

NEM TUDO TEM DE SER  
ATO EXCLUSIVO
Há complementaridade noutras áreas da saú-
de? Como podem coexistir no laboratório, 
por exemplo?
Na carreira de investigação, uma análise genética 
pode ser feita por alguém com formação em bio-
logia, em medicina, em farmácia, em veterinária, 
e até em engenharia agrónoma, bioquímica ou 
biotecnologia. Andamos a discutir quem o pode 
fazer, mas não tenho dúvidas nenhumas de que 
daqui a 100 anos – e estou a ser otimista – quem 
o vai fazer são robôs. Neste momento, já existem 
algoritmos que acertam mais do que médicos nas 
análises de imagiologia. Não tenho, portanto, dú-
vidas nenhumas de que esta discussão tem os dias 
contados. Se o treino é igual, e é específico, repito 
– não é dado pelo primeiro ciclo de licenciatura 
–, não há razão nenhuma para o impedimento. 
Na realidade, trabalham juntos, como se passa, 
de resto, em grupos de investigação. Nem tudo 
tem de ser um ato exclusivo.
As próprias terapêuticas são desenvolvidas por 
equipas multidisciplinares.

um sobreiro, não é a mesma aqui e no Brasil. As 
duas bolotas que se plantam não são as mesmas 
de um lado e do outro. Um átomo de hidrogé-
nio é igual aqui e na China. Mas um rato não. 
Há áreas, por exemplo, dentro da saúde, como 
a embriologia e a reprodução medicamente as-
sistida, que são feitas por biólogos quase a 100%. 

E ainda há a genética.
É, sem dúvida nenhuma, um dos ramos da bio-
logia que é dos mais apetecíveis pelos jovens e 
onde os biólogos já representam cerca de 85% dos 
profissionais. É uma questão de modas. Quan-
do comecei a receber estagiários da licenciatura 
em biologia, perguntava em que gostavam de 
trabalhar se pudessem escolher. Na altura, toda 
a gente queria trabalhar com mamíferos mari-
nhos: baleias, golfinhos... Era a época de Jacques 
Cousteau, da Vida na Terra, de Attenborough. E 
fazia-se muito a distinção entre o biólogo da bata 
e o biólogo da bota. Hoje, quando perguntamos 
aos jovens qual é o seu emprego de sonho, res-
pondem ciências forenses. 

É também das séries de TV...
O CSI, o Ossos, etc. É uma área em que não há 
grande empregabilidade. Até porque em Portugal 
as ciências forenses são públicas. Nos EUA, um 
advogado pode contratar um laboratório para 
fazer as análises. Por isso, florescem os laborató-
rios privados e há um grande mercado. Cá não. 
Tem de ser um médico a prescrever. Por outro 
lado, essa área é muito romanceada pelas séries. 
Tento sempre explicar aos alunos, quando vou 
falar com eles, que é um trabalho que não tem 
nada a ver com romance. Enfim, chamarem-nos 
às 4 da manhã para fazer uma análise a uma pes-
soa que foi violada e assassinada não tem nada 
de glamoroso... 

RELAÇÃO COM OF É EXCECIONAL
E há áreas em que coincidam com outros pro-
fissionais?
Onde existe alguma sobreposição é na parte das 
análises clínicas. Aí, realmente, lado a lado, estão 
biólogos e farmacêuticos, sendo que o Colégio de 
Análises Clínicas da Ordem dos Farmacêuticos 
é dos mais antigos do país e tem, portanto, todo 
aquele peso institucional de afirmar a exclusivi-
dade desta área. Mas devo dizer, desde já, que a 
Ordem dos Biólogos tem um relacionamento 
excecional com o Conselho Diretivo da OF, já 
em continuidade, aliás, com a direção do anterior 
bastonário, que tinha sido meu colega de ban-
cada de doutoramento. E sabemos exatamente 
em que ponto divergimos: nunca defendemos 

“UMA ANÁLISE GENÉTICA PODE SER FEITA POR FORMADOS EM BIOLOGIA, MEDICINA, 
FARMÁCIA, VETERINÁRIA, E ATÉ ENGENHARIA AGRÓNOMA, BIOQUÍMICA OU 
BIOTECNOLOGIA […] MAS DAQUI A 100 ANOS – E ESTOU A SER OTIMISTA – QUEM O 
VAI FAZER SÃO ROBÔS”
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Obviamente que sim. A Bial tem, no seu departa-
mento de investigação, muitos biólogos a traba-
lhar. Quem descobriu os antibióticos dedicava-se 
à microbiologia pura. Se analisarmos os últimos 
15 anos de prémios Nobel da Medicina e Fisiolo-
gia, mais de 50% são biólogos. Neste momento, 
a grande revolução são as técnicas de edição de 
ADN, que permitem, tal como uma palavra as-
sinalada no programa Word dá erro, corrigi-lo. 
Ou seja, é possível corrigir um erro genético pro-
vocado por uma mutação. Isto era impensável 
há dez anos. Quem é o motor de tudo isto nas 
plantas ou nos seres humanos? São os biólogos. 

Com o avanço das tecnologias, há muitas pro-
fissões em risco. Isso aplica-se às áreas da bio-
logia, da medicina, da farmácia?
Não tenho bola de cristal, mas, para já, vão ficar 
as relações humanas. Por muito que estejamos 
dependentes do telemóvel, na realidade as pessoas 
continuam a falar umas com as outras, frente a 
frente. E continuam a ir ao médico, muitas vezes 
em idade avançada, para terem uma conversinha. 
Portanto, o lado humano, da explicação, das op-
ções, deve continuar a ser muito necessário. As 
novas descobertas de algoritmos para alimentar 
as máquinas são feitas por pessoas... 

E no caso da biologia?
Ainda nos falta saber muito sobre como funcio-
nam alguns organismos vivos e o próprio genoma 
humano. Por exemplo, um ser tão simples quanto 
uma bactéria. Foi, aliás, com uma bactéria que 
aprendemos a fazer esta edição do ADN. Eram 
bactérias que nunca eram atacadas por vírus – 
descobriu-se que têm um sistema “imunológi-
co” que as leva a memorizar o ADN dos vírus e 
criam um sistema que o “corta”. Podemos usar 
o mesmo sistema não só para o “cortar” mas 
também para o “reparar”. 

O seu trabalho foi em torno da sequenciação 
do genoma do sobreiro. O que o motivou para 
esta linha de investigação?
Trabalho com dinheiros públicos. A minha obri-
gação é devolver à sociedade, em trabalho, o in-
vestimento que foi feito na investigação. Há um 
produto natural em que Portugal é líder mundial, 
a cortiça. O meu fascínio, como biólogo, deve-
-se ao montado de sobreiro, que é um sistema 
sustentável extraordinário. Não só está na base 
de toda uma indústria da cortiça, mas é também 
um espaço que é um ecossistema à parte: temos 
os porcos, que se alimentam das bolotas, e que 
dão toda a indústria dos enchidos. Temos ainda 
o turismo que lhe está associado, a caça, a produ-

desta espécie. Ainda não se conhece a genética 
da produção da cortiça. 

E há derivados do sobreiro interessantes para 
terapêuticas novas?
Também existem. Não é a minha área, mas sei 
que a indústria está a trabalhar com colegas que 
descobriram derivados resultantes do processo 
de extração da cortiça que tinham compostos 
que podiam ser utilizados em farmácia.

O sobreiro é impressionante em resistência 
também…
Sem dúvida. Tenho muita pena que se tenha 
eternizado este estigma da medalha de cortiça. 
Aquela que se dá ao último classificado… Gostaria 
de oferecer medalhas de cortiça aos vencedores 
(risos), como recompensa pela qualidade. Acho 
que, de facto, este material é nobre.

ção de mel, as plantas aromáticas... Tudo o que 
se pode fazer à volta do montado do sobreiro, 
sem o estragar, é extraordinário. Não entendo 
como é que não conseguimos valorizá-lo mais. 

SABE-SE POUCO SOBRE O 
SOBREIRO, A ÁRVORE NACIONAL
Será dos poucos circuitos industriais que não 
deixa pegada ecológica?
Exato. Pelo contrário. Há estudos sobre a quan-
tidade de carbono que um sobreiro consegue 
sequestrar. O descortiçamento é dos trabalhos 
mais bem pagos na agricultura, pago a cerca 
de 200 euros por dia. E aflige-me ver como é 
possível ser a árvore nacional e saber-se tão 
pouco sobre ela. Sempre achei que era uma 
obrigação nacional conhecê-la de uma manei-
ra mais profunda. A sequenciação permite que 
se possa ir mais longe e descobrir outras coisas 

 “É POSSÍVEL CORRIGIR UM ERRO GENÉTICO PROVOCADO POR UMA MUTAÇÃO. ISTO 
ERA IMPENSÁVEL HÁ DEZ ANOS. […] O MOTOR DE TUDO ISTO, NAS PLANTAS OU NOS 
SERES HUMANOS, SÃO OS BIÓLOGOS”
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ODETTE FERREIRA (1925-2018)

Licenciou-se em Farmácia no ano de 1970, 
doutorou-se na Universidade de Paris Sud, em 
França, e chegou a Professora Catedrática de 
Microbiologia em 1987. Na década de 70 ini-
ciou a sua colaboração com o Instituto Pasteur 
de Paris e utilizou a lisotipia de pseudomonas 
aeruginosa para efetuar o estudo epidemioló-
gico das infeções hospitalares provocadas pelo 
bacilo piociânico, observadas nos hospitais de 
Lisboa. Os seus estudos conduziram à identi-
ficação de uma proporção bastante elevada de 
estirpes portuguesas (20%) que não eram tipi-
ficáveis pelo sistema de lisotipia de Lindberg, 
utilizado como sistema de base para a lisotipia 
do bacilo piociânico.
Na década de 80, trabalhou de forma continuada 
com o Instituto Pasteur de Paris, Unité d’Onco-
logie Virale, com o Prof. Luc Montaigner, onde 
desenvolveu treino nas técnicas de deteção do 
lymphadenopathy AIDS virus (LAV). É desta 
forma que, mais tarde, consegue proceder ao 
isolamento do segundo vírus da SIDA - LAV 
2, num doente guineense internado no Hospi-
tal Egas Moniz.
Em 1982, num período de estadia no Instituto 
Pasteur de Paris, em colaboração com o Prof. 
Leon le Minor, no Laboratório de Lisotipia 
Entérica, estudou 62 estirpes de acinetobacter 
calcoaceticus isoladas em Lisboa em algumas 
unidades hospitalares. Este trabalho, permitiu 
definir os lisotipos das estirpes hospitalares 
portuguesas e redefinir um novo tipo lisotipo 
(lisotipo nº 104). Também nesta altura, isolou 
um novo bacteriófago (fago acinetobacter 82-
14) ativo sobre uma estirpe portuguesa. Este 
fago foi referenciado no Advances Virus Rese-
arch, assumindo-se que esta descoberta viria 
a ter implicações filigenéticas e taxonómicas.

CENTRADA NO VIH/SIDA
A partir da década de 80 toda a sua atividade 
científica ficou centrada no estudo da infeção 
pelo VIH/Sida, em particular pela infeção do 
VIH tipo 2. Esta descoberta, feita em colaboração 

com a equipa do Prof. José Luis Champalimaud, 
do Hospital de Egas Moniz, veio revolucionar o 
mundo do diagnóstico serológico e contribuiu 
para que Portugal e a Unidade de Retrovírus 
e Infeções associadas (URIA) se expandisse 
e concentrasse importantes linhas de inves-
tigação na área dos retrovírus. Esta Unidade 
de Investigação da Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Lisboa tem sido consistente-
mente avaliada com a classificação de excelente 
pelos painéis internacionais da Fundação para 
a Ciência e Tecnologia.
A Professora Maria Odette Santos-Ferreira foi 
coordenadora do Programa Nacional de Luta 
Contra a Sida entre 1992 e 2000. Neste âmbito 
desenvolveu inúmeros projetos e representou 
Portugal ao mais alto nível das instâncias da 
saúde internacionais. O projeto da sua autoria 
de maior impacto nacional e internacional foi, 
sem dúvida, o programa de troca de seringas nas 
farmácias, denominado “Diz não a uma seringa 
em segunda mão”. Foi considerado pela Comis-
são Europeia o melhor projeto apresentado por 
um país comunitário não só pela inovação, mas 
por ter sido possível desenvolvê-lo, simultane-
amente, em todo o território português, atra-
vés das cerca de 2.500 farmácias. Este projeto 
resultou de uma parceria entre o Ministério da 
Saúde e a Associação Nacional das Farmácias 
para diminuir o risco de transmissão do VIH 
e de outras doenças transmissíveis (hepatite 
B e C) à população toxicodependente por via 
endovenosa.
Outros projetos de impacto significativo na 
saúde pública foram, respetivamente, a criação 
dos Centros de Rastreio anónimos e gratuitos, 
e a criação de um centro de drop-in no Inten-
dente, em Lisboa, dirigido às trabalhadoras do 
sexo, com serviços de aconselhamento, análises, 
consultas e proteção.
Odette Ferreira foi também responsável pela cria-
ção do programa CRIA – Programa Conhecer, 
Responsabilizar, Informar, Agir, em 1997, que 
promoveu projetos e ações integradas na Luta 

Contra a Sida, mediante o conhecimento e in-
formação sobre a doença e a participação efetiva 
da comunidade e dos grupos alvo na definição 
e concretização das medidas que possibilitem 
a melhoria da qualidade da vida das pessoas 
infetadas. De destacar ainda a coordenação das 
Redes Comunitárias de Apoio que operaciona-
liza a nível nacional, enquanto coordenadora 
da Comissão Nacional de Luta Contra a Sida. 
Neste domínio, promoveu ainda vários serviços 
de apoio domiciliário coordenado pelo Projeto 
Solidariedade da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, a construção da segunda residência para 
apoio a doentes com sida em situação precária e 
cria a primeira unidade de cuidados paliativos 
para indivíduos com VIH/Sida na cidade de 
Lisboa (Residência Madre Teresa de Calcutá).
Promoveu a criação das Comissões Distritais de 
Luta Contra a Sida, que integram representantes 
dos setores da Saúde, Segurança Social, Educação 
e Juventude, coordenados pelos presidentes das 
Administrações Regionais de Saúde respetivas, 
bem como a reabertura da Linha Sida, e desen-
volveu inúmeras atividades, de reconhecido mé-
rito, com a finalidade de melhorar a qualidade 
de vida dos doentes hospitalizados infetados 
pelo VIH/sida, garantindo simultaneamente a 
proteção dos profissionais de saúde.

RECONHECIMENTOS  
E HOMENAGENS
Ainda em vida, foi alvo de variadíssimos pré-
mios, distinções e homenagens. Entre outras, foi 
nomeada pelo governo francês, em 1975, como 
“Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academi-
ques”, pelo seu desempenho no fortalecimento 
da cooperação científica entre Portugal e Fran-
ça, e, em 1987, como “Chevalier de la Légion 
d’Honneur”, pelo talento e mérito que a leva-
ram a uma descoberta da maior relevância no 
quadro das investigações da sida. Em Portugal, 
foi agraciada pela Presidência da República, em 
1988, com o “Grau de Comendador da Ordem 
Militar de Sant’Iago de Espada”, pelo renome 

A farmacêutica, professora e investigadora, Maria Odette Santos-Ferreira, faleceu no  
dia 7 de outubro, aos 93 anos. A sua vida foi uma missão ao serviço da Universidade,  

do Serviço Nacional de Saúde e do nosso País na área da infeção pelo VIH/Sida.

Recordar
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internacional granjeado que muito contribuiu 
para o prestígio de Portugal. 
Odette Ferreira foi ainda agraciada com o Prémio 
Universidade de Lisboa em 2006 e recebeu, em 
2013, o colar do Prémio Nacional de Saúde. No 
início deste ano, foi também condecorada pelo 
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa com a Grã-
-Cruz da Ordem da Instrução Pública, o mais 
alto grau desta Ordem de Mérito portuguesa, 
que se destina a galardoar serviços prestados 
à causa da educação e do ensino. Em 2016, foi 
distinguida pelo Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior (MCTES) com a Me-
dalha de Mérito pelo seu “valioso e excecional 
contributo para o desenvolvimento da ciência 
ou da cultura científica em Portugal”. 
Também a Ordem dos Farmacêuticos (OF) re-
conheceu o seu vasto trabalho, prestígio e de-
dicação à profissão atribuindo-lhe, em 1989, a 
sua Medalha de Honra, e, em 2012 a Medalha 
de Ouro da OF. 
Com o propósito de contribuir para a promoção 
e dinamização da investigação em Saúde Públi-
ca por farmacêuticos em Portugal, a OF criou, 
em 2010, um prémio de investigação científica 
com o seu nome, designado por Prémio de In-
vestigação Científica Professora Doutora Maria 
Odette Santos-Ferreira.
A OF manifestou o seu profundo pesar pelo 
desaparecimento de um dos seus mais ilustres 
membros. Odette Ferreira foi umas das mais 
proeminentes farmacêuticas do nosso tempo, 
com uma dedicação ímpar à profissão, à ciência 
e aos mais desfavorecidos. Sempre com enorme 
orgulho no seu título de farmacêutica, deixa uma 
marca indelével na profissão, pelo prestígio, pe-
los princípios e conhecimentos que transmitiu, 
enquanto professora, a várias gerações de far-
macêuticos, que hoje a reveem como exemplo.
Em nome de todos os farmacêuticos portugue-
ses, a OF dirigiu as mais sentidas condolências 
à família e amigos, e reiterou a enorme gratidão 
por toda uma vida e obra que ficam perpetuadas 
no seio da classe.
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OF ASSINALOU DIA DO FARMACÊUTICO

O programa das comemorações do Dia do 
Farmacêutico 2018 teve início nos Açores, 
no final de mais um Roteiro Farmacêutico 
no arquipélago (vide secção ROTEIROS desta 
ROF). A sessão de debate organizada pela 
Delegação Regional sobre “Segurança na 
Utilização dos Medicamentos e Literacia em 
Saúde: Profissionais de Saúde e Cidadãos” 
juntou responsáveis do setor da Saúde 
açoriano e farmacêuticos de diferentes ramos 
profissionais, numa partilha de experiências 
sobre a intervenção farmacêutica junto dos 
doentes. 
Ana Rita Eusébio, coordenadora de Saúde 
Pública da Direção Regional da Saúde, 
António Viveiros, diretor técnico da Proconfar, 
Conceição Sobral, farmacêutica do Hospital do 
Divino Espírito Santo, Filomena Ponte, diretora 
técnica da Farmácia Crispim Ribeiro, e José 

Aires Raposo, diretor técnico do Laboratório 
de Análises Clínicas Dr. Aires Raposo & 
Dra. Teresinha Raposo, foram os oradores 
convidados desta iniciativa. Momento alto 
da sessão foi, por outro lado, a atribuição da 
Medalha de Honra da OF aos farmacêuticos 
João Pedro Toste de Freitas e José Aires Raposo, 
dois históricos representantes da profissão no 
arquipélago.

SOLENIDADES AO CENTRO
A efeméride foi também assinalada a nível 
internacional, com várias organizações 
europeias e nacionais a desenvolverem 
campanhas e ações de valorização dos 
profissionais farmacêuticos. No dia 26 de 
setembro, Dia Nacional do Farmacêutico, o 
Convento de São Francisco, em Coimbra, foi 
palco para a Sessão Solene Comemorativa, este 

ano organizada pela Secção Regional do Centro 
(SRC). O professor e investigador Alexandre 
Quintanilha, deputado e presidente da 
Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, 
foi o conferencista convidado, dando vários 
exemplos práticos dos desafios éticos com 
que hoje a prestação de cuidados de saúde se 
confronta. 
Um dos pontos altos desta sessão foi a 
homenagem póstuma ao histórico consultor 
jurídico da OF, José Maria Roque Lino, que 
se traduziu na visualização de um vídeo 
biográfico, em que se recorda o seu importante 
contributo para a regulamentação da atividade 
farmacêutica, mas também a sua participação 
cívica e atividade política, enquanto fundador do 
Partido Socialista.
Tal como aconteceu na sessão realizada 
nos Açores, a OF atribuiu nesta cerimónia a 

Cumprindo uma tradição com quase três décadas, a Ordem dos Farmacêuticos (OF) assinalou  
o Dia do Farmacêutico com a realização de várias iniciativas um pouco por todo o país.  
Na Sessão Solene Comemorativa, no dia 26 de setembro, foram homenageados vários colegas, 
seja pelo seu mérito e prestígio profissional, seja por completarem 50 anos de dedicação 
à profissão ou ainda por alcançarem as classificações mais elevadas durante o Mestrado 
Integrado em Ciências Farmacêuticas.
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MEDALHAS DE HONRA  

JOÃO PEDRO GOMES TOSTE DE FREITAS, 65 anos, 
natural de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, 
Açores, licenciou-se em Farmácia, pela Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Coimbra, decorria 
o ano de 1977. Durante o curso foi convidado para 
assistente da cadeira de Parasitologia Geral e, no 
ano seguinte à sua formatura, estagiou no Centro 
Hospitalar de Coimbra, experiência que se revelou 
crucial na escolha do seu percurso profissional, no 
ramo das Análises Clínicas.
Em 1978 e 1979 cumpriu o serviço militar obrigatório 
em Évora, tendo sido nomeado diretor do 
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Militar 
Regional n.o 4, acumulando o cargo com a direção 
técnica da Farmácia da Manutenção Militar.
Em 1980, no mesmo ano em que regressa 
aos Açores para assumir a direção técnica do 
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Distrital 
de Angra do Heroísmo, é-lhe atribuído o título 
de especialista em Análises Clínicas pela Ordem 
dos Farmacêuticos (OF).Adquire, entretanto, um 
laboratório de análises clínicas na sua terra natal, 
tornando-se, a partir de 1988, o seu principal projeto 

profissional. O Laboratório de Análises Clínicas Brum 
e Freitas, Lda., com sede na Praia da Vitória, na ilha 
Terceira, é hoje um marco de rigor e excelência nos 
Açores.
Esteve também ligado ao ensino, na Escola Superior 
de Enfermagem de Angra do Heroísmo, onde foi 
responsável pela unidade curricular de Bioquímica, 
entre 1995 e 2001.
Durante vários anos foi o representante da OF nas 
Região Autónoma dos Açores. Primeiro entre 1990 
e 1993 e depois entre 1996 e 2016, tendo integrado 
também o Conselho do Colégio de Especialidade 
de Análises Clínicas. O seu trabalho à frente da 
Delegação Regional dos Açores foi distinguido 
pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, em 
abril de 2012, quando recebeu o Diploma de 
Reconhecimento Municipal, mas também pela OF, 
quando a Secção Regional de Lisboa lhe atribuiu a 
Distinção Farmacêutica, em junho de 2012.
Foi membro da American Association of Clinical 
Chemistry e está ligado à Associação Portuguesa de 
Analistas Clínicos, tendo integrado os órgãos sociais 
da associação em vários mandatos.

JOÃO PEDRO TOSTE DE FREITAS

JOSÉ AIRES VASCONCELOS RAPOSO, 61 anos, 
natural de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, 
Açores, licenciou-se em Farmácia pela Faculdade 
de Farmácia da Universidade Lisboa, em 1982, 
terminando no ano seguinte o estágio em 
Análises Clínicas, realizado no Hospital Distrital 
de Almada.
No final de 1983, regressa aos Açores, assumindo 
a responsabilidade pelo laboratório do então 
Hospital Concelhio da Ribeira Grande, onde 
permaneceu até 2011. Em 1984, instala-se 
na freguesia das Capelas, na zona norte da 
ilha de São Miguel, onde adquiriu a Farmácia 

Vasconcelos Raposo, da qual é ainda proprietário.
Especialista em Análises Clínicas pela Ordem 
dos Farmacêuticos desde 1990, assume no 
ano seguinte a direção técnica do Laboratório 
de Análises Clínicas Dr. Aires Raposo & Dra. 
Teresinha Raposo, cargo que ainda hoje 
desempenha.
Entre 1993 e 1996, foi presidente da Delegação 
Regional dos Açores da OF e, a partir de 1999, 
assume o cargo de Delegado Regional da 
Associação Nacional das Farmácias, sendo ainda 
hoje uma das faces mais visíveis da profissão 
farmacêutica no arquipélago dos Açores.

JOSÉ AIRES RAPOSO

ALDA MARIA SUCENA COUCEIRO, 68 anos, natural 
da freguesia de Vera Cruz, no concelho de Aveiro, 
licenciou-se em Farmácia pela Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Coimbra (FFUC), em 
1972.
Iniciou a sua atividade profissional na Indústria 
Farmacêutica, nos Laboratórios Delta, onde 
permanece até 1976. Prossegue depois a sua 
atividade profissional na área hospitalar, nos 
Serviços Farmacêuticos do Hospital Distrital 
de Beja, passando, em 1979, para os Serviços 
Farmacêuticos do Centro Hospitalar de Coimbra, 
onde, em 1986, passa a Técnica Superior de Saúde. 
A partir de outubro de 1991, passa a Assistente 
Principal nos Serviços Farmacêuticos dos Hospitais 
da Universidade de Coimbra, onde se veio a 
reformar como Chefe de Divisão.
Durante o seu percurso profissional, chefiou os 

Serviços Farmacêuticos do Hospital Pediátrico 
de Coimbra e do Hospital Distrital de Pombal, 
onde colaborou ativamente na montagem e 
organização dos Serviços. Em 1994, obtém o título 
de especialista em Farmácia Hospitalar conferido 
pela Ordem dos Farmacêuticos (OF).
Foi professora assistente convidada da FFUC, entre 
1981 e 1986, e a primeira regente da disciplina de 
Farmácia Hospitalar da licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas. Integrou diversas Comissões de 
Farmácia e Terapêutica, Comissões de Higiene e 
Infeção Hospitalar e Comissões de Antibióticos, 
entre outras, nos vários hospitais por onde passou.
Integrou também os órgãos sociais da OF, 
nacionais e da Secção Regional de Coimbra, 
em vários mandatos, o último dos quais como 
membro do Conselho Jurisdicional Nacional no 
triénio 2019-2012.

ALDA COUCEIRO
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Faculdade de Farmácia da Universidade de 
Coimbra
• João Luís Sousa Janela

Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Lisboa
• Ana Patrícia Pereira Gomes

Faculdade de Farmácia da Universidade 
do Porto
• Iara Pinhal Jerónimo

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
da Universidade do Algarve
• Cláudia Sofia Mestre Viegas

Escola de Ciências e Tecnologias da Saúde 
da Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias
• Inês Matos e Silva

Faculdade de Ciências da Saúde da 
Universidade da Beira Interior
• Catarina Raquel Abreu Ramos

Faculdade de Ciências da Saúde da 
Universidade Fernando Pessoa
• Hermenegildo Fernando Machado das 
Neves
• Lisandra Marlene da Costa Marques
• Tiago Rolando Silva Carvalho

Instituto Superior de Ciências da Saúde 
Egas Moniz
• Ana Mafalda Gregório de Brito

Instituto Universitário de Ciências da 
Saúde
• Catarina Sofia Moreira Nunes

PRÉMIO SOCIEDADE FARMACÊUTICA LUSITANA

sua Medalha de Honra a uma farmacêutica 
da região Centro: Alda Couceiro, que se 
destacou enquanto farmacêutica hospitalar, 
mas também como docente universitária e 
membro dos órgãos sociais da OF em vários 
mandatos. A bastonária Ana Paula Martins 
e a presidente da SRC, Ana Cristina Rama, 
distinguiram a farmacêutica e elogiaram o seu 
percurso profissional, antes de entregarem 
também o diploma aos farmacêuticos que 
este ano completam 50 anos de profissão. 
Também os farmacêuticos mais jovens foram 
alvo de distinções, com entrega do Prémio 
Sociedade Farmacêutica Lusitana, aos alunos 
com classificações mais elevadas em cada 
uma das nove instituições de ensino que 
lecionam o Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticos.

DEBATER, CONVIVER E CORRER 
O Dia do Farmacêutico terminou com um 
jantar de confraternização entre colegas 
de várias regiões do país e gerações, mas 
as atividades organizadas no âmbito das 
comemorações deste ano continuaram em 
Lisboa. No dia seguinte, a 27 de setembro, a 
Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas 
realizou uma sessão dirigida aos estudantes 
de Ciências Farmacêuticas, subordinada 
ao tema “Intervenção Farmacêutica: Criar 
Valor e Gerar Impacto em Saúde”, em que 
se procurou consciencializar e informar os 
estudantes acerca da importância da sua 
intervenção no crescimento e evolução do 
setor. No dia 28, o Teatro Thalia foi palco 
para a realização de uma sessão dedicada 
à utilização das novas tecnologias nos 
cuidados de saúde, num debate que esteve 

PONTO ALTO DA SESSÃO FOI A HOMENAGEM 
PÓSTUMA AO HISTÓRICO CONSULTOR JURÍDICO 
DA OF, JOSÉ MARIA ROQUE LINO, EM QUE SE 
RECORDOU O SEU IMPORTANTE CONTRIBUTO 
PARA A REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE 
FARMACÊUTICA

Os dirigentes da OF e o presidente da ANF 
entregaram diplomas a vários farmacêuticos
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SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO
•  Carmen Maria da Silva Azevedo Nogueira 
Souto

•  Maria de Lourdes dos Santos
• Maria Leonor dos Santos Correio Lucas
•  Maria Teresa Correia Santos Brandão 
Lopes da Costa

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
•  Lisete Fernandes dos Santos Pereira Osório  
de Araújo

•  Luzia da Conceição Ferreira da Silva 
Teixeira

• Maria Branca Ribeiro Gomes da Silva
• Maria Dina Novais Tavares Gomes da Silva
• Maria Laura Moreira de Sousa
•  Maria Margarida da Cunha Costa Santos 
Pinto de Lima

•  Maria Teresa Menezes Machado Leonardo 
Alves

•  Maria Orlanda Ferreira de Freitas 
Domingos

SECÇÃO REGIONAL DO SUL  
E REGIÕES AUTÓNOMAS
•  Ana Maria de Azevedo e Castro de Oliveira 
Correia de Paiva

• Ana Plácido Ponce de Leão Bettencourt
• Dilar Maria Duarte Loução Lopes
•  Esmeralda Fernanda Guedes de Almeida 
Martins

•  Gertrudes Maria Caimotto de Freitas e 
Sousa Pinto

•  Helena Maria de Almeida Carvalho Salgado 
Moreno

• José Fernando de Castro Gameiro
• José Luís Passarinho Franco Preto
• Luís Filipe Fernandes de Seixas Tomás
• Maria Adelaide Gonçalves Lobo
• Maria da Conceição dos Reis Sardinha
• Maria da Luz Silva Dantas Coelho Sampaio
• Maria dos Anjos da Conceição Brito
•  Maria Emília da Silva Guimarães Cabrita 
Matias

•  Maria Filomena Vieira Lopes Costa 
Perdigão

• Maria Helena Peres Marques Perdigão
•  Maria Helena Valente Sérgio Abrantes 
Serra

• Maria Irene Nogueira Gil Martins
• Maria Isabel da Trindade Vieira Panaca
• Maria José Sequeira Leitão de Justo
•  Maria Leopoldina Ferreira Dias Capela 
Carapeta

• Maria Luísa da Mota Gonçalves Lopes
•  Maria Luísa Grillo Ribeiro Rodrigues Lopes 
Duarte

• Maria Madalena Gamenho da Mota
•  Maria Manuela Branco Ferraz da Costa 
Ginestal da Cruz

• Maria Margarida Simões Tello
•  Maria Natália Soares Monge Pinho dos 
Santos

• Maria Neves Leitoa Carrêto
• Maria Odete Lopes Rodrigues
• Sara Kanter Pinto de Souza

HOMENAGEM AOS 50 ANOS DE PROFISSÃO

centrado na dicotomia entre otimização de 
recursos e humanização dos cuidados. O dia 
terminou com a “Noite Farmacêutica”, com o 
apresentador Fernando Alvim a dinamizar um 
jogo interativo de perguntas e respostas, em 
que os conhecimentos gerais e específicos dos 
farmacêuticos foram colocados à prova.
O programa das comemorações terminou no 
dia 30 de setembro, com a realização da quinta 
edição da Corrida Farmacêutica / Caminhada 
Geração Saudável, que este ano teve como 
cenário o Parque Florestal de Monsanto, na 
cidade de Lisboa. As duas provas tiveram cerca 
de 250 participantes, tendo a organização 
atribuído prémios aos vencedores, bem como 
aos primeiros classificados farmacêuticos. 

250 PARTICIPANTES NA 
CORRIDA FARMACÊUTICA 
/ CAMINHADA GERAÇÃO 
SAUDÁVEL, QUE DECORREU 
NO PARQUE FLORESTAL DE 
MONSANTO, LISBOA
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BRUNO SEPODES NA VICE-PRESIDÊNCIA DO 
COMITÉ DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO

BRUNO SARMENTO PRESIDE 
DO GRUPO FOCAL DA CRS

FÉLIX CARVALHO ELEITO PRESIDENTE  
DA EUROTOX

ACADEMIA DE 
CASTILLA E LEÓN 
COM NOVO 
CORRESPONDENTE 
ESTRANGEIRO 

O farmacêutico e professor universitário 
Bruno Sepodes, 41 anos, foi eleito vice-
presidente do Comité de Medicamentos de 
Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia do 
Medicamento (EMA), um dos mais importantes 
comités científicos da EMA, responsável por 

emitir as recomendações sobre a entrada de 
novos medicamentos no mercado europeu.
Membro do CHMP desde 2012, por nomeação 
do Estado português, Bruno Sepodes presidiu 
o Comité dos Medicamentos Órfãos (COMP) 
da EMA durante os últimos seis anos, numa 
colaboração que se iniciou em 2008, por 
nomeação da Comissão Europeia, após 
recomendação da EMA. Em 2013, o CHMP 
nomeou também o farmacêutico português 
como membro do Comité de Terapias 
Avançadas (CAT).
Professor auxiliar com agregação da 
Faculdade de Farmácia da Universidade de 
Lisboa, Bruno Sepodes é atualmente membro 
eleito do Conselho de Escola e do Conselho 
Pedagógico da faculdade. No início deste ano, 
foi distinguido pela Eurordis – uma aliança 
não-governamental europeia de associações 
de doenças e doentes raros – com Prémio 
Liderança, sendo considerado “um líder 
excecional com influência internacional”.
A Ordem dos Farmacêuticos felicitou o 
farmacêutico português por esta eleição para 
um dos mais importantes cargos no sistema 
europeu de avaliação de medicamentos, 
fazendo votos de sucesso nesta sua nova 
etapa profissional.

O professor catedrático e diretor da Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Coimbra 
(FFUC), Francisco Veiga, tomou posse, no dia 26 
de setembro, como membro correspondente 
estrangeiro da Academia de Farmácia de 
Castilla e León, Espanha. O ato de posse 
decorreu à margem do VI Encontro Nacional 
das Academias de Farmácia de Espanha, e da 
Reunião das Academias Ibero-Americanas de 
Farmácia, que decorreu em Salamanca, cidade 
que este ano assinala os 800 anos da sua 
Universidade.

O farmacêutico português Bruno Sarmento, investigador 
do i3S – Universidade do Porto e professor do IUCS-CESPU, 
foi nomeado presidente do Grupo Focal de Nanomedicina 
da Controlled Release Society (CRS), a maior associação 
mundial dedicada à libertação controlada de fármacos. 
A vice-presidência deste grupo está também a cargo do 
professor e investigador português Hélder Santos, da 
Universidade de Helsínquia, na Suécia.
Este grupo focal pretende promover a discussão e debate 
entre todos os envolvidos na área da nanotecnologia e 
nanotecnologia biomédica.

A Federação Europeia de Toxicologistas 
e Sociedades Europeias de Toxicologia 
(Eurotox) elegeu um novo Comité Executivo 
para o mandato 2018-2020, que será 
presidido pelo farmacêutico e professor 
universitário português Félix Carvalho, 
membro do grupo de trabalho da Ordem dos 
Farmacêuticos que elaborou o parecer da 
instituição sobre a utilização de canábis para 
fins terapêuticos.
A eleição dos novos representantes da 
Eurotox ocorreu em Bruxelas, durante o seu 
54.o congresso, que decorreu entre 2 e 5 de 
setembro.
No anterior mandato, o professor catedrático 
da Faculdade de Farmácia de Universitário do 
Porto assumiu funções de secretário-geral.
A Eurotox é uma organização europeia que 
promove a ciência e a educação na área da 
Toxicologia e que visa influenciar políticas 
e quadros normativos para promover a 
segurança dos seres humanos, animais e 
meio ambiente e proteger a saúde global.
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VISÃO COMPLETA DA  
FARMÁCIA AÇORIANA
Graciosa, Flores e São Miguel foram as ilhas visitadas no terceiro Roteiro 
Farmacêutico na Região Autónoma dos Açores. Nas duas primeiras, os dirigentes da 
Ordem constataram a relação de proximidade entre farmacêuticos e população; em 
Ponta Delgada, visitaram a maior Unidade de Saúde de Ilha do arquipélago, presidida 
pela farmacêutica Teresa Luciano, confirmando também o importante papel destes 
profissionais de saúde nos cuidados de saúde primários.
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anúncio, na véspera, da nomeação de um novo 
Conselho de Administração pelo Governo Re-
gional não alterou o programa da visita, que 
esteve centrado na atividade desenvolvida no 
serviço de farmácia. 

OUTRA USI SEM FARMACÊUTICOS
A USI da Graciosa, a par da USI do Pico, são 
as duas únicas sem colaboradores farmacêu-
ticos no seu quadro, facto que a bastonária 
sublinhou no último encontro que teve com 
o secretário Regional da Saúde, em maio deste 
ano, mas que, lamentavelmente, continua por 
resolver, ao contrário da USI de Santa Maria, 
para onde já foi contratado um farmacêutico.
Natacha Cordeiro, técnica de farmácia que assu-
me responsabilidade pela área do medicamento 
na USI Graciosa, explicou aos responsáveis da 
Ordem dos Farmacêuticos (OF) as particulari-

Estavam apenas a faltar três ilhas açorianas 
para completar o Roteiro Farmacêutico pelo 
arquipélago. Pela sua dimensão, pelo facto de 
não ter farmacêuticos residentes, mas apenas 
um posto de medicamentos sob a dependência 
da farmácia situada nas Flores, a ilha do Corvo 
acabou por ficar fora deste percurso, que teve 
sempre como objetivo primordial incluir e 
envolver os colegas das diferentes ilhas, apro-
ximando-os da instituição que os representa.
O Roteiro, realizado entre os dias 19 e 21 de 
setembro e no qual participaram, além da 
bastonária, a presidente da Secção Regional 
do Sul e Regiões Autónomas, Ema Paulino, 
o presidente da Secção Regional do Norte, 
Franklim Marques, e a presidente da Delega-
ção Regional dos Açores, Margarida Martins, 
começou na ilha Graciosa, com uma visita à 
respetiva Unidade de Saúde de Ilha (USI). O 

dades desta unidade, que serve uma população 
maioritariamente idosa e que se debate com 
um problema transversal a outras unidades 
de saúde do arquipélago: a instabilidade do 
corpo clínico. Durante a visita ao armazém, 
os dirigentes da Ordem ficaram a conhecer o 
circuito do medicamento, o processo de apro-
visionamento e distribuição para os diferentes 
serviços, entre os quais o serviço de interna-
mento, que, pese embora a baixa ocupação, 
conta com 16 camas. Durante esta visita, foi 
dada particular ênfase à prescrição e dispensa 
de medicamentos em regime de ambulatório 
a doentes oncológicos e renais, por exemplo, 
que trazem a medicação dos hospitais onde 
fazem os seus tratamentos – Hospital da Hor-
ta ou Hospital do Santo Espírito, na Terceira.
A visita à ilha Graciosa incluiu ainda passa-
gem pela Farmácia Graciosa, a única farmácia 
numa ilha com cerca de cinco mil habitantes, e 
que abriu há cerca de dois anos, após proces-
so atribulado que levou ao encerramento da 
antiga farmácia. O farmacêutico Carlos Brum 
assume a direção técnica, dando seguimento a 
uma tradição familiar que é evidente no trato e 
na relação com a população, quer na farmácia 
quer no percurso realizado com a comitiva da 
Ordem pelas ruas de Santa Cruz da Graciosa. 
Por se tratar de um estabelecimento recente, 
a Farmácia Graciosa apresenta instalações e 
equipamentos modernos, em tudo semelhantes 
a outras unidades situadas em grandes centros 
urbanos. Carlos Brum reportou também di-
ficuldades na contratação de recursos farma-
cêuticos para a ilha, embora disponha agora 
de uma colega farmacêutica. Em conjunto, 
desempenham uma função social de enorme 
relevância para a população local, promovendo 
a literacia em saúde, a educação para a saúde 
e a adesão à terapêutica, entre outras ações no 
domínio da Saúde Pública.

CUMPLICIDADE ENTRE USI  
E FARMÁCIA
O segundo dia do Roteiro teve como desti-
no a ilha das Flores, onde a respetiva USI e 
a Farmácia Misericórdia são vizinhas, justi-
ficando assim uma relação de proximidade 
e cumplicidade que ajuda a ultrapassar pro-
blemas quotidianos. A farmacêutica Marisa 
Mendes coordena as atividades desenvolvidas 
no serviço de farmácia da USI; o farmacêutico 
Eduardo Freitas assume a direção técnica da 
farmácia, que é propriedade da Santa Casa da 
Misericórdia.
Na visita à USI, a bastonária foi recebida pela 
presidente do Conselho de Administração, Carla 
Nóia, que descreveu as valências da unidade, bem 
como a relação com a ilha do Corvo. A USI das 
Flores tem quatro médicos residentes, o que ga-
rante desde logo uma boa cobertura assistencial, 
mas a fixação de profissionais é, ainda assim, o 
grande desafio elencado pelos responsáveis. A 
USI das Flores procura encurtar distâncias geo-

Unidade de Saude de Ilha das Flores
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gráficas com a disponibilização de consultas de 
telemedicina na área da cardiologia, por exemplo, 
mantendo contacto próximo com especialistas 
que estão nos hospitais da Horta, de São Miguel 
e da Terceira. Na atividade da farmácia, o maior 
desafio reportado pela farmacêutica está rela-
cionado com o isolamento e o rigor necessário 
na gestão de stocks. As condições atmosféri-
cas afetam o tráfego aéreo e o barco só chega 
às Flores de 15 em 15 dias, pelo que qualquer 
situação extraordinária pode ter importantes 
repercussões nos cuidados prestados.
A USI das Flores tem 16 camas para interna-
mento, três para cuidados continuados, outras 
tantas para cuidados paliativos e duas para pe-
diatria. Esta capacidade responde às necessida-
des na maior parte do ano, mas o aumento do 
turismo na ilha e o impacto do inverno junto 
das populações mais idosas, originam picos de 
afluência que os responsáveis procuram resol-
ver da melhor maneira. As evacuações para os 
hospitais de referência são o quotidiano desta 
e de muitas outras ilhas açorianas, que reque-
rem a definição de prioridades que, em mui-
tos casos, são mal entendidas pela população.
Logo à saída da USI das Flores situa-se a Far-
mácia da Misericórdia, dirigida por Eduardo 
Freitas há mais de 20 anos. Este farmacêutico 
elogia a autonomia e liberdade na gestão da 
farmácia que é concedida pela Santa Casa, 

facto evidente nas obras e melhoramentos 
que foram sendo realizados ao longo dos anos. 
Também nas Flores, a farmácia comunitária 
apresenta um espaço moderno, com gabinete 
de atendimento personalizado, amplo espaço 
para armazenamento e laboratório para prepa-
rações magistrais. É a única farmácia na ilha, 
mas conta com dois postos de medicamentos: 
nas Lajes das Flores e na ilha do Corvo, ambos 
com horários alargados. O quadro de pessoal 

da farmácia inclui outro colega farmacêutico e 
uma técnica com formação em enfermagem, o 
que potencia a prestação de serviços diferencia-
dos que são valorizados pelos utentes. Durante 
a visita dos dirigentes da OF, o diretor técnico 
relatou o conjunto de ações e iniciativas que 
organiza em parceria com a Câmara Munici-
pal e com a escola local, como ações de sen-
sibilização e prevenção nas áreas da diabetes, 
da toxicodependência ou da proteção solar.

[EM SANTA CRUZ DA GRACIOSA, OS FARMACÊUTICOS] DESEMPENHAM UMA 
FUNÇÃO SOCIAL DE ENORME RELEVÂNCIA PARA A POPULAÇÃO LOCAL, 
PROMOVENDO A LITERACIA EM SAÚDE, A EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E A ADESÃO  
À TERAPÊUTICA, ENTRE OUTRAS AÇÕES NO DOMÍNIO DA SAÚDE PÚBLICA.

Farmácia da Misericórdia, Flores

Farmácia Graciosa
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LIDERANÇA E INTERVENÇÃO 
FARMACÊUTICA
A última etapa deste terceiro Roteiro Farma-
cêutico nos Açores passou pela ilha de São 
Miguel, para uma visita à USI de São Miguel, 
atualmente presidida pela farmacêutica Te-
resa Luciano. Com sede no Centro de Saúde 
de Ponta Delgada, esta USI integra outros 
quatro centros de saúde, abrangendo mais de 
150 mil utentes. A bastonária e restantes di-
rigentes da OF foram recebidos no Conselho 
de Administração, onde estiveram também 
os colaboradores farmacêuticos Tiago Rocha 
e Pedro Soares, que descreveram as atividades 
desenvolvidas nesta estrutura de saúde e a or-
ganização do serviço prestado pela farmácia. 
Os dois colegas apresentaram as instalações 
e o pessoal, sublinhando a responsabilidade 

tonária lembrou também o trabalho em curso 
na OF para apresentação de uma proposta de 
integração dos farmacêuticos nos cuidados de 
saúde primários, na qual vão estar certamente 
contemplados os farmacêuticos açorianos que 
trabalham nas USI.
O Roteiro Farmacêutico terminou com a pri-
meira iniciativa organizada pela OF para as-
sinalar o Dia do Farmacêutico. O Hotel VIP 
Executive, em Ponta Delgada, recebeu, ao final 
do dia, uma sessão de debate sobre “Segurança 
na Utilização dos Medicamentos e Literacia em 
Saúde: Profissionais de Saúde e Cidadãos”, num 
evento que ficou marcado pela atribuição da 
Medalha de Honra da OF aos farmacêuticos 
João Pedro Toste de Freitas e José Aires Rapo-
sos, dois históricos representantes da profissão 
no arquipélago.

* 19 SET’18
• USI GRACIOSA
• Farmácia Graciosa

* 20 SET’18
• USI FLORES
• Farmácia da Misericórdia

* 21 SET’18
• USI SÃO MIGUEL

PERCURSOS

pela gestão da utilização dos medicamentos e 
outras tecnologias de saúde em vários pontos 
da ilha, nos diferentes centros de saúde, onde 
existem armazéns avançados. Esta organização 
obriga a visitas semanais a todos os centros de 
saúde para avaliar condições de armazena-
mento e necessidades de reposição de stocks.
A USI está situada nas imediações do Hospital 
do Divino Espírito Santo, o que facilita uma 
colaboração estreita com os seus profissionais, 
designadamente com o Serviço Farmacêutico, 
sendo frequente a partilha e disponibilização 
de medicamentos com pouca utilização na USI.
O tema da Carreira Farmacêutica esteve tam-
bém em análise, tendo a bastonária recordado 
as conversações com o Governo Regional para 
transposição deste novo enquadramento profis-
sional para o Serviço Regional de Saúde. A bas-

Unidade de Saude de Ilha de São Miguel

Unidade de Saúde de Ilha da GraciosaA comitiva da OF com os farmacêuticos da USI de São Miguel
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APJOF, AJUDAR OS QUE SOFREM  
DE FIBROMIALGIA

Tem a associação como missão apoiar as pes-
soas diagnosticadas com Fibromialgia e os seus 
familiares, proporcionando os mecanismos ne-
cessários para o seu bem-estar, nomeadamente 
com protocolos em várias áreas da saúde, pois 
ainda não existe qualquer tipo de apoio para 
pessoas diagnosticadas com esta síndrome. 
Para fazer um acompanhamento mais próximo 
dos doentes, fundaram-se núcleos de apoio nos 
quais se promovem encontros mais frequentes. 
De momento, os núcleos ativos são o de Gaia/
Porto, Braga, Évora e Leiria. 
No âmbito da APJOF, realizam-se também 
workshops, palestras e convívios, sobre diversos 
temas, de modo a integrar toda a comunidade 
e sensibilizar para esta síndrome o resto da so-
ciedade. Estas atividades são sempre gratuitas.
A associação faz questão de se envolver com 
outras instituições nacionais e internacionais 
para desenvolver projetos, parcerias e criar 

laços de união, pois é nesse ambiente que se 
acredita conseguir chegar mais longe no obje-
tivo comum de ajudar as pessoas que sofrem 
com Fibromialgia, e não só. 
A nível europeu, a APJOF é membro integrante 
da ENFA (European Network of Fibromyal-
gia Associations) e a presidente da direção é 
a representante portuguesa no EULAR Young 
PARE (a voz dos jovens com doenças reumáticas 
em toda a Europa) a convite da parceira Liga 
Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas. 
Em Portugal, a Associação é também parcei-
ra da Força 3P (Associação de Pessoas com 
Dor), da ADFC (Associação de Doentes com 
Fibromialgia e Fadiga Crónica) e da platafor-
ma SaúdeMental.pt
Sempre que possível, elementos da APJOF 
frequentam workshops, palestras e congressos, 
dentro das áreas ligadas ao associativismo e às 
doenças reumáticas.

São objetivos da Associação:
a)  Apoiar os portadores de Fibromialgia, fa-

mília e amigos;
b)  Promover os seus direitos;
c)  Informar e esclarecer os portadores de Fibro-

mialgia, famílias e amigos sobre as caracte-
rísticas da doença e formas de tratamento;

d)  Sensibilizar a sociedade e a comunidade 
médica, impulsionando campanhas de in-
formação sobre a doença, de forma a for-
talecer o respeito pelos doentes;

e)  Promover informação sobre investigações 
nacionais e internacionais e novas terapêu-
ticas para a Fibromialgia;

f)  Estabelecer acordos com técnicos de saúde 
e técnicos de terapias complementares para 
que os nossos associados possam ter bene-
fícios económicos em consultas e terapias;

g)  Desenvolver ações de solidariedade social 
para com os portadores de Fibromialgia;

A APJOF - Associação Portuguesa de Jovens com Fibromialgia - é uma 
organização sem fins lucrativos, fundada a 27 de abril de 2016, destinada 
a pessoas de todas as idades. A associação nasceu depois de quatro 
anos de um projeto pessoal, da atual presidente da direção, Joana Vicente, 
denominado “Jovens Portadores de Fibromialgia (Portugal)”. O nome da 
APJOF foi escolhido devido à experiência pessoal da fundadora e para não 
diferenciar do projeto original.



Parceiros

REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 39

h)  Promover atividades e eventos para que os 
portadores possam partilhar experiências 
entre si;

i)  Dinamizar a coadjuvação com associações 
homólogas nacionais e internacionais;

j)  Angariar fundos para o cumprimento dos 
objetivos da associação.

k)  Apoiar crianças e jovens estudantes com Fi-
bromialgia, dando conhecimento aos pais e às 
escolas da legislação para incluir essas crianças 
e jovens nas Necessidades Educativas Especiais, 
de modo a atingirem um melhor aproveita-
mento escolar e incentivo, pois a Fibromialgia 
pode condicionar muito o percurso escolar 
(1º, 2º, 3º ciclo, secundário e universidade).

O PAPEL DA FARMÁCIA
Apesar da Fibromialgia ter sido reconhecida, 
em 1992, pela Organização Mundial de Saúde, 
ainda é pouco aceite pelos profissionais de saúde 

das diferentes áreas.
Devido a este problema geral de descrença com 
a Fibromialgia, quando nos dirigimos a uma far-
mácia, sentimos, muitas vezes, receio. 
Na qualidade de doentes crónicos, obrigados a 
recorrer aos serviços farmacêuticos com bastante 
frequência ao longo da vida, torna-se necessário 
e útil estabelecer uma ligação de confiança entre 
doente e farmacêutico. Sentir conforto numa far-
mácia acaba também por ajudar a que o processo 
de tratamento corra nas melhores condições. 
Com o farmacêutico é importante sentir-se em 
boas mãos. O farmacêutico é essencial na adap-
tação à terapêutica e no aconselhamento, mas 
como há sintomas que podem não ser da Fi-
bromialgia é conveniente ter isso em conta no 
atendimento ao balcão.

Para mais informação, consultar:  
https://apjof.weebly.com/
Contacto telefónico: 967 534 587
Endereço postal: Apartado 000019 EC 2460-997 São Martinho do Porto
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O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) defende  
uma maior preparação dos gestores dos hospitais portugueses como forma de garantir maior 

eficácia e transparência na administração. Alexandre Lourenço é administrador no Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra, membro da Unidade de Investigação e Conhecimento  

Nova Healthcare Initiative e consultor da OMS-Europa para as áreas de financiamento  
e fortalecimento dos sistemas de saúde. Entre outros cargos que desempenhou ao longo da 

carreira, foi técnico superior na Comissão Nacional da Luta Contra a SIDA e no Alto Comissariado 
da Saúde e Administrador Hospitalar no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.  

Um percurso que reforça a sua convicção de que “o exercício de funções ao nível dos conselhos 
de administração deve obedecer a um processo meritocrático e compreensível por todos”,  

como explica, em entrevista à ROF. 

Alexandre Lourenço, presidente da APAH

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

“GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA  
NÃO PODE FICAR PELA  

DISCUSSÃO ORÇAMENTAL”
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As variações de ciclos políticos também determi-
nam mudanças abruptas na gestão hospitalar?
Felizmente, temos vindo a assistir ao cumpri-
mento dos mandatos por parte dos conselhos de 
administração. Contudo, o exercício de funções 
a este nível deve obedecer a um processo meri-
tocrático e compreensível por todos.

A profissionalização da figura do gestor tem 
sido uma constante ao longo dos últimos anos? 
É possível inverter a tendência de politização, de 
que se acusa com frequência a gestão do SNS?
O Tribunal de Contas e mesmo a Comissão de 
Recrutamento e Seleção para a Administração 
Pública (CRESAP) associam o insuficiente de-
sempenho dos hospitais e dos agrupamentos de 
centros de saúde (ACES) à fraca preparação da 
gestão e dos dirigentes. Não podemos concordar 
mais. É necessário robustecer os requisitos para 
o exercício de funções com base em competên-
cias e conhecimentos, profissionalizar a gestão 
de serviços de saúde, e avaliar o desempenho 
dos gestores. 

NOVAS COMPETÊNCIAS PARA 
SISTEMA MAIS COMPLEXO
Disse, numa entrevista, citando Peter Drucker, 
que esta é a forma mais complexa de organização 
humana que alguma vez se geriu. A tendência 
será tornar-se ainda mais complexa?
Sem dúvida. Esta temática é de tal forma inte-
ressante que hoje discutimos as competências 
necessárias para o gestor de serviços de saúde 
num novo contexto. Em parceria com a IESE 
Business School (Espanha) e o Instituto Karon-
linska (Suécia) estamos a desenvolver o projeto 
“Future Healthcare Manager in Europe”, que 
pretende identificar essas novas competências de 
liderança e gestão que irão permitir responder a 
um sistema mais complexo.

Entre muitos outros aspetos, a gestão hospitalar 
inclui a farmácia hospitalar. Qual a importân-
cia de se criar uma carreira de farmacêutico 
hospitalar?
A carreira de farmacêutico hospitalar foi reconhe-
cida pelo diploma que também criou a carreira 
de administração hospitalar e a carreira médica 
em 1968. Entretanto, perdeu a sua autonomia 
por um equívoco histórico, tendo sido integra-
da na carreira de técnicos superiores de saúde. 
Desde cedo, os farmacêuticos hospitalares têm 
sido essenciais no desenvolvimento dos hospitais 
em Portugal. Há uns meses, tive a oportunidade 
de conversar com a Dra. Odete Isabel e de a ou-
vir relatar a sua passagem pelos Hospitais Civis 
de Lisboa, Hospital dos Covões e Hospitais da 
Universidade de Coimbra. É extraordinário o 
percurso e os resultados alcançados graças ao 
empenho dos farmacêuticos hospitalares. 

Que outras interações se podem imaginar para 
melhorar a parceria e a integração do SNS e 
das farmácias?

Numa época como a atual, em que se vivem 
carências orçamentais no SNS, como pode 
sair reforçado o papel do gestor hospitalar?
A qualidade da gestão de serviços de saúde é 
essencial para melhorar o desempenho do sis-
tema. Nesta linha, existe um consenso alargado 
internacional quanto à necessidade de garantir 
a profissionalização dos gestores de serviços de 
saúde. Em Portugal, estamos alinhados com esta 
visão e temos vindo a defender a necessidade de 
programas de educação específica, recrutamento 
transparente, avaliação regular e formação con-
tínua. Repare, celebramos, este ano, os 50 anos 
da publicação do Estatuto Hospitalar, que veio 
estabelecer as carreiras de administração, mé-
dica e farmacêutica. No seu preâmbulo diz-se 
“A administração dos hospitais (...) tornou-se 
tarefa de profissionais, com preparação cuida-
da e estatuto adequado, visto que a mobilização 
de meios financeiros e humanos nos serviços 
de saúde atinge enorme volume e os prejuízos 
decorrentes de uma gestão pouco esclarecida 
podem ser importantíssimos, tanto do ponto de 
vista económico como social e humano.” Nada 
de mais atual.

“OS FARMACÊUTICOS 
HOSPITALARES TÊM 
SIDO ESSENCIAIS NO 
DESENVOLVIMENTO DOS 
HOSPITAIS EM PORTUGAL”
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As farmácias comunitárias são prestadores de cui-
dados de saúde de proximidade e, neste sentido, 
deve ser maximizado o seu papel com priorida-
de para a gestão da doença crónica e população 
com mais de 65 anos. A verdade é que, apesar dos 
desenvolvimentos nos serviços prestados pelas 
farmácias, continuamos a não assegurar a conti-
nuidade de cuidados entre os vários prestadores. 
Estou convicto de que os modelos de negócio da 
saúde vão alterar-se radicalmente nos próximos 
anos, existindo lugar para novas profissões/novos 
prestadores, sejam públicos ou privados, que irão 
permitir um modelo mais flexível, integrado e 
centrado nos doentes e na sua família. Também 
neste campo deve ser criado um ecossistema para 
que a própria farmácia comunitária se possa re-
estruturar e desenvolver serviços inovadores em 
parceria com outros prestadores.

SERVIÇOS NAS FARMÁCIAS COMO 
PARTE DO SISTEMA NO SEU TODO
Os novos serviços/valências das farmácias po-
dem ser complementares às funções do SNS?
Os novos serviços devem ser integrados na oferta 
do SNS. Se falamos de cuidados de saúde cen-
trados no cidadão, faz todo o sentido pensar no 
sistema como um todo, em resposta às necessi-
dades da população e do cidadão.

Outra das questões que se tem imposto, além 
dos cortes no SNS, é a do surgimento de infe-
ções hospitalares. Como pode ser gerido esse 
risco, face à atual escassez de recursos?
A questão das infeções hospitalares e, particular-
mente, da resistência antimicrobiana, é um pro-
blema de enorme complexidade que não se cinge 
apenas ao universo hospitalar. Aliás, esta semana 
(12 a 18 de novembro) decorre a semana mundial 
de alerta para a resistência antimicrobiana. A ní-
vel hospitalar, o projeto Stop Infeção, promovido 
pela Fundação Calouste Gulbenkian, foi um bom 
exemplo, demonstrando-se que ações simples 
têm resultados extraordinários nesta área. Nos 
próximos anos, iremos assistir a um movimento 
de deshospitalização e desenvolvimento de mo-
delos alternativos de prestação de cuidados em 
ambulatório. A monitorização remota de doentes 
crónicos e a hospitalização domiciliária são alguns 
dos exemplos. Por outro lado, é desejável que exista 
uma maior articulação com as respostas sociais. 
Ao reduzirmos o tempo de hospitalização para o 
mínimo necessário, iremos contribuir decisiva-
mente para a redução das infeções hospitalares.

“O TRIBUNAL DE CONTAS E A CRESAP ASSOCIAM O INSUFICIENTE DESEMPENHO 
DOS HOSPITAIS (…) À FRACA PREPARAÇÃO (…) DOS DIRIGENTES. NÃO PODEMOS 
CONCORDAR MAIS. É NECESSÁRIO ROBUSTECER OS REQUISITOS PARA O 
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COM BASE EM COMPETÊNCIAS E CONHECIMENTOS, 
PROFISSIONALIZAR A GESTÃO (…) E AVALIAR O DESEMPENHO DOS GESTORES”
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A tecnologia tem-se imposto, também e cada 
vez mais, na questão da saúde. Mas os preços 
da aquisição de novos equipamentos (para exa-
mes e terapias, por exemplo) e medicamentos 
(contra a hepatite C, algumas novas terapêuti-
cas contra o cancro, etc.) têm escalado. Como 
pode ser gerida esta área?
Com transparência e exigência. Transparência 
nos custos e nos resultados oferecidos pelas no-
vas tecnologias. Exigência para a obtenção de re-
sultados efetivos. Na área do medicamento, cada 
vez mais vamos assistir ao desenvolvimento de 
contratos de serviços/resultados em substituição 
de contratos de volume. É necessário desenvolver 
modelos contratuais que, por um lado, responsa-
bilizem o fornecedor da tecnologia e maximizem 
ganhos para o doente. Em casos específicos, não 
me choca que sejam desenvolvidos novos serviços 
que garantam a adesão terapêutica e melhorem 
a experiência do doente.

A diferença que referiu entre a despesa e a 
receita é mais um alerta à questão da subor-
çamentação do SNS. De quanto precisaria o 
sistema para ficar equilibrado?
É por demais reconhecido que o financiamento 
público para a área da saúde é insuficiente. Mais, 
estamos a afastar-nos dos restantes países desen-
volvidos. Em 2017, tivemos um menor investi-
mento público em termos de PIB, pelo menos, dos 
últimos 10 anos. Por outro lado, da despesa total 
em saúde, o financiamento público fica bastante 
abaixo do verificado na média dos restantes países: 
66,2% versus 78,7%. Temos a expetativa de que, 
durante a discussão do orçamento, seja possível 
inverter esta trajetória. A baixa despesa pública 

é, por sua vez, agravada pela política de gestão 
orçamental que, ao invés de apostar na melhoria 
da capacidade gestionária das organizações, optou 
pela limitação da autonomia e agravamento da 
centralização da decisão no Ministério das Finan-
ças – mais acentuada que durante o Programa de 
Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF). A 
atual política de gestão orçamental para as enti-
dades da saúde, e em particular para os hospitais 
do Setor Empresarial do Estado (hospitais EPE), 
resume-se à contenção da despesa por dois me-
canismos: restrição de tesouraria e adiamento 
burocrático da despesa, gerando ineficiências e 
prejudicando o desenvolvimento das políticas 
de saúde. Repare-se que os custos operacionais 
dos hospitais EPE aumentaram perto de 600 
milhões de euros entre 2015 e 2017, tendo os 
proveitos operacionais aumentado perto de 290 
milhões de euros. Como resultado, os hospitais 
EPE encerraram 2017 com o seu pior resultado 
económico de sempre: -300 milhões de euros de 
EBIDTA (lucros antes de juros, impostos, depre-
ciações e amortizações) e -457 milhões de euros 
de resultados operacionais. Contudo, apesar da 
sua relevância, não podemos ficar apenas pela 
discussão orçamental. 
 
Que outras medidas, além de um aumento do 
orçamento, seriam necessárias para tornar o 
SNS mais sustentável a longo prazo?
Importa discutir como o volume de financia-
mento é alocado no sistema de saúde e como 
este modelo de alocação influencia o modelo 
de prestação de cuidados. Neste contexto, lançá-
mos o projeto 3F – Formula de Financiamento 
para o Futuro, com o objetivo de identificar os 

“AS FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS 
SÃO PRESTADORES DE 
CUIDADOS DE SAÚDE DE 
PROXIMIDADE E DEVE SER 
MAXIMIZADO O SEU PAPEL 
COM PRIORIDADE PARA A 
GESTÃO DA DOENÇA CRÓNICA 
E POPULAÇÃO COM MAIS DE 
65 ANOS.” MAS, “APESAR DOS 
DESENVOLVIMENTOS NOS 
SERVIÇOS PRESTADOS PELAS 
FARMÁCIAS, CONTINUAMOS 
A NÃO ASSEGURAR 
A CONTINUIDADE DE 
CUIDADOS ENTRE OS VÁRIOS 
PRESTADORES”
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principais obstáculos operacionais que afetam 
os hospitais do SNS e desenvolver possíveis so-
luções que permitam melhorar e evoluir o mo-
delo de prestação de cuidados de saúde. Neste 
desafio, objetiva-se garantir o desenvolvimento 
de cuidados centrados no cidadão, com os me-
lhores resultados, melhor satisfação e menor 
desperdício possível. Do trabalho desenvolvido 
resultam 10 conclusões e 100 medidas em que 
o cidadão é o elemento central da necessidade 
de mudança na prestação de cuidados. Ou seja, 
o mais importante é garantir os instrumentos 
para a melhoria da gestão das organizações, sen-
do que o volume de financiamento é um desses 
instrumentos. Por exemplo, se optássemos por 
ter orçamentos iniciais adequados, reduziríamos 
os prazos de pagamento e adquiriríamos bens e 
serviços a custos mais baixos.

RESPOSTA INTEGRADA  
À DOENÇA ONCOLÓGICA
Referiu também a ideia de uma “via verde” 
para o tratamento das doenças oncológicas. 
Em que consiste?
Na prática, trata-se de encontrar mecanismos 
no sistema de saúde e formas de referenciação 
imediata dos doentes quando existe alguma sin-
tomatologia, encaminhando para o hospital o 
doente no mais curto tempo. A deteção precoce 
ainda é incipiente. Neste caso é necessário gene-
ralizar mecanismos ativos de deteção da doença, 
como rastreios de base populacional e rastreios 
oportunísticos, tal como a identificação de por-
tadores de marcadores genéticos associados a 
maior risco de cancro. Por outro lado, o tempo 
mediado entre os primeiros sintomas e a consulta 
de especialidade hospitalar é demasiado longa, tal 
como entre o diagnóstico e o início do tratamen-
to. Mais, é necessário reorganizar a prestação de 
cuidados de forma a favorecer a experiência do 
doente e a melhoria dos resultados alcançados. 
Neste sentido, temos vindo a apoiar um projeto 
internacional no IPO Porto para a área do cancro 
do pulmão que nos permitirá medir resultados 
em saúde e os custos associados aos cuidados 
prestados. Estes dados serão comparados a nível 
internacional, permitindo identificar boas práti-
cas para posteriormente as disseminarmos. Em 
suma, pela sua expressão epidemiológica e pelo 
sofrimento causado, é necessário desenvolver uma 
resposta integrada do sistema de saúde à doença 
oncológica de forma a melhorar os resultados em 
saúde e a experiência do doente.

“NA ÁREA DO MEDICAMENTO, VAMOS ASSISTIR AO DESENVOLVIMENTO DE 
CONTRATOS DE SERVIÇOS/RESULTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE CONTRATOS 
DE VOLUME; É NECESSÁRIO DESENVOLVER MODELOS CONTRATUAIS QUE 
RESPONSABILIZEM O FORNECEDOR DA TECNOLOGIA E MAXIMIZEM GANHOS PARA 
O DOENTE”



46  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

LEF COM SOLUÇÃO PARA A 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

O Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF) 
inaugurou no dia 23 de outubro uma estrutura 
dedicada à realização de análises por Inducti-
vely Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-
-MS). Este investimento visa responder a uma 
nova necessidade regulamentar da Indústria 
Farmacêutica.  
A guideline ICH Q3D impõe, desde janeiro 
deste ano, o controlo das impurezas elemen-
tares (IE) em todos os medicamentos de uso 
humano dentro de limites toxicologicamente 
aceites, designados por Permitted Daily Intake 
(PDE). Esta exigência será estendida, a partir 
de 2020, aos medicamentos de uso veterinário. 
«O cumprimento dos limites de PDE já co-
meçou a ser observado em Portugal», disse o 
farmacêutico António Azevedo, inspector do 
Infarmed, numa mesa redonda realizada na 
sessão de inauguração. Também a Direcção-
-Geral de Assuntos Veterinários ficará «atenta 
aos limites de PDE», anunciou António Sil-
vestre Batista, médico veterinário da Divisão 
de Gestão e Autorização de Medicamentos 
Veterinários.

CONTROLO EM MATÉRIAS-PRIMAS  
E PRODUTO ACABADO
A presença de impurezas em amostras farma-
cêuticas é actualmente uma preocupação não 
só porque alguns contaminantes podem ser in-
trinsecamente tóxicos para a saúde humana, mas 
também porque podem afetar negativamente 
a estabilidade do produto e a sua validade, ou 

ainda causar efeitos adversos indesejáveis. Des-
te modo, as impurezas orgânicas e inorgânicas 
(elementares) devem ser controladas nas dife-
rentes matérias-primas e no produto acabado. 
Ao longo do processo de fabrico de um medica-
mento, várias são as fontes que podem contribuir 
com IE, sendo a substância ativa e os excipientes 
os que apresentam maior factor contributivo. No 

A guideline ICH Q3D obriga a controlar limites de purezas 
elementares no fabrico de medicamentos de uso humano  
e veterinário. Novo laboratório de ICP-MS resolve esta exigência.

MANUFACTURING
EQUIPMENT*

WATER** EXCIPIENTSCONTAINER 
CLOSURE 
SYSTEM

DRUG 
SUBSTANCE

ELEMENTAL 
IMPURURITIES  

IN DRUG 
PRODUCT

Figura 1 – Potenciais Fontes de Impurezas Elementares num Medicamento. Retirado da Referência: International Conference on 
Harmonization – Guideline for Elemental Impurities Q3D, Step 4. (Dec. 2014)
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caso da substância ativa, isso deve-se ao facto 
de esta resultar de sínteses químicas complexas, 
em que são utilizadas condições física e quimi-
camente agressivas e, por vezes, catalisadores, o 
que condiciona a existência de substâncias de 
pureza absoluta. 
Por outro lado, os excipientes, por serem mis-
turas complexas de substâncias com diferentes 
origens (metálica, animal, vegetal, sintética, 
fermentação), apresentam um risco maior de 
contribuírem com IE no produto acabado. Os 
excipientes minerais têm um risco acrescido 
relativamente aos restantes por, naturalmente, 
conterem na sua composição níveis variáveis de 
metais contaminantes, que dependem do local 
e da natureza geológica de onde são extraídos.
Outras fontes de IE, embora menos relevantes, 
podem incluir a contribuição dos equipamentos 
e utilities utilizados ao longo do processo de fa-
brico ou até o material de embalagem (Figura 1).

34% DOS MEDICAMENTOS 
AVALIADOS COM NECESSIDADES 
Dados das avaliações de risco desenvolvidas 
pelo LEF determinam que uma avaliação de 
risco bem estruturada e fundamentada tem a 
capacidade de evidenciar o baixo risco de um 
produto conter concentrações de IE prejudiciais 
à saúde, conforme foi verificado em 65% dos 
medicamentos avaliados.
Ainda assim, em 35% dos medicamentos avalia-
dos há a indicação da necessidade de implemen-
tar medidas adicionais de controlo em processo, 
por não serem assegurados níveis de IE abaixo 
do limite de controlo do PDE (22%) ou abaixo 
do PDE estabelecido (13%). As estratégias de 
controlo podem envolver, entre outras, a inclu-

são do ensaio de determinação do nível de IE 
na especificação de libertação para o mercado, 
a seleção de materiais de melhor qualidade e o 
controlo analítico de matérias-primas.
A experiência do LEF na elaboração de ava-
liações de risco permite concluir que a neces-
sidade de implementar medidas adicionais de 
controlo em processo é, em grande parte dos 
casos (48%), levantada pela falta de dados ana-
líticos fornecidos pelos fabricantes de matérias-
-primas. Assim, metodologias analíticas que 
permitam identificar e quantificar o conteúdo 
de IE de todos os potenciais contribuintes são 
ferramentas fundamentais, quer na fase inicial 
de elaboração da avaliação de risco, fornecendo 
dados de suporte, quer nas situações em que o 
output desta avaliação determine a implemen-
tação de controlos em rotina.

O MÉTODO COM MAIS VANTAGENS
Este novo serviço insere-se na visão do LEF que 
privilegia a oferta integrada de serviços na área 
do medicamento e outros produtos de saúde, 
bem como a aposta na inovação. A construção 
de raiz de um laboratório de ICP-MS, com 
equipamentos de última geração e o apoio de 
uma equipa qualificada, foi a solução conside-
rada necessária para responder às exigências da 
guideline ICH Q3D.
A determinação laboratorial de Impurezas Ele-
mentares pode ser realizada por diferentes me-
todologias, como a ICP-MS (Inductively Cou-
pled Plasma Mass Spectrometry), a ICP-OES 
(Inductively Coupled Plasma Optical Emission 
Spectrometry), ou a ICP-AAS (Inductively Cou-
pled Plasma Atomic Absorption Spectrometry), 
entre outras. 

A metodologia ICP-MS possui uma série de 
vantagens quando comparada com outras 
metodologias: elevada capacidade de separar 
e detetar vários elementos numa só análise; 
possibilidade de eliminação de interferências 
poliatómicas e apresentação de limites de de-
tecção mais baixos.
Dada a tipologia das matrizes mais frequentes 
na indústria farmacêutica, antes da análise na 
ICP-MS, é necessário proceder à digestão da 
amostra, por exemplo, num forno micro-ondas. 
Após a digestão, as amostras serão solubiliza-
das num ácido forte e nebulizadas de forma a 
que, pela metodologia de ICP-MS (através da 
produção de plasma gerado por gás a elevadas 
temperaturas), seja possível a separação dos 
iões presentes.
Em termos analíticos, é possível ter duas abor-
dagens: 
1-  realizar um screening inicial da(s) amostra(s) 

/ teste limite recorrendo a uma validação 
simplificada da metodologia analítica. Esta 
abordagem permite-nos obter dados que su-
portam a avaliação de risco realizada, uma 
revisão do risk assessment e a avaliação da 
necessidade de controlar o nível de IE em 
todos os lotes produzidos/comercializados; 

2 -  a validação completa do método quando 
se pretende ter um método quantitativo. 
Esta abordagem é mais frequente quando 
o ensaio passa a fazer parte dos testes a re-
alizar no âmbito de libertação do produto.

Em ambos os casos, a validação dos métodos 
deverá estar de acordo com as monografias 
das Farmacopeias Europeia em vigor (capí-
tulos 2.2.58, e 2.4.20) e Americana (capítulos 
<232> e <233>).

O novo serviço prestado pelo LEF 
responde aos requisitos impostos para 
controlo das impurezas elementares 
em todos os medicamentos
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PRONTIDÃO 
NACIONAL  
CONTRA O 
TERRORISMO
Constituindo sua missão e graças à sua estratégica localização no todo 
do território nacional, o Laboratório Militar produz e armazena, atualmente, 
cápsulas de iodeto de potássio com doses de 65mg e 130mg, de forma a dar 
resposta às solicitações das autoridades de saúde pública na eventualidade 
de ocorrer um acidente nuclear ou ataque radiológico ao nosso País. [6]

fazer legenda

Bárbara Gonçalves, farmacêutica, e João Carmo, tenente-coronel farmacêutico
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Fruto da atividade de grupos extremistas cujo 
expoente máximo se refletiu na criação do Ca-
lifado – Estado Islâmico e do Levante (também 
conhecido por Daesh), a Europa sofre desde 
2004 uma crescente onda de eventos terroristas 
com registo, em 2016, de 142 ataques e 205, 
em 2017, resultando daí 210 vítimas mortais 
e 1123 feridos [1].
Os métodos cada vez mais diferenciados usa-
dos nestes ataques, bem como as notícias de 
tentativa de obtenção de agentes radiológicos/
nucleares por parte destas organizações terro-

ristas, criam o receio de uma eventual utilização 
de bombas “sujas” (explosivos convencionais 
rodeados de agentes radiológicos, p.e., radio-
fármacos) como forma de gerar pânico e terror.
A par desta ameaça, localizada a 100 quilóme-
tros da sua fronteira, Portugal tem a central 
nuclear de Almaraz, refrigerada pelo rio Tejo 
e que, em caso de acidente, coloca em risco de 
contaminação cerca de 40% do nosso territó-
rio continental.
Por outro lado, a experiência do acidente nu-
clear de Fukushima, em março de 2011 (por 

ocorrência de tsunami precedido de terramo-
to), pôs a nu as fragilidades no fornecimento 
de um antídoto aos concidadãos residentes no 
Japão, refletida na escassez imediata do mesmo 
logo após o incidente. Tais insuficiências são 
verificáveis na Europa, de um modo geral, e, 
em particular, em Portugal.

COMO ATACAR OS AGENTES 
RADIOATIVOS
No decorrer de um acidente nuclear/ataque ra-
diológico, os agentes radioativos propagam-se 
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sob a forma de nuvem contaminando os solos, 
superfícies, alimentos e água, assim como a roupa 
e superfície cutânea dos indivíduos diretamente 
afetados. Quando inalados e/ou ingeridos, estes 
elementos atingem, entre outros órgãos, a glân-
dula tiroideia, a qual não tem capacidade de os 
diferenciar, por exemplo, do iodo não radioativo 
proveniente da alimentação, acumulando-se. [2]

O iodeto de potássio (KI), se tomado 24 horas 
antes da exposição, ou até duas horas após a 
mesma, poderá ter um papel preponderante no 
bloqueio da absorção destes agentes. Decorridas 
24 horas após o início da exposição, os riscos da 
toma de KI parecem já superiores a quaisquer 
benefícios da profilaxia. O período de prote-
ção prolonga-se por 24 horas, ao fim das quais 
deverá ser tomada outra dose até término do 
risco em questão (exceto no caso das grávidas, 
lactantes e recém-nascidos). Este procedimento 
deverá ser acompanhado de medidas como a 
evacuação das áreas contaminadas e limítrofes 
e a restrição ao consumo de alimentos conta-
minados, leite e água potável. [3,4]

As guidelines da Food and Drug Administration 
(FDA, reguladora norte-americana do medica-
mento e produtos alimentares) recomendam 
que a prioridade no acesso ao tratamento seja 
dada conforme a idade, fator este inversamente 
proporcional ao risco de desenvolver cancro. 
Desta forma, crianças e grávidas devem incluir-
-se na primeira fase de tratamento. Adultos 
com idade superior a 40 anos apenas devem 
constituir um grupo de tratamento no caso de 
estarem expostos a uma grande quantidade de 
radiação, capaz de destruir a tiroide e induzir 
hipotiroidismo crónico. [5]

EFEITOS DO IODETO DE POTÁSSIO
Os efeitos secundários são raros, incluem rashes 
cutâneos, sialadenite, reações alérgicas, hipo-
tiroidismo, hipertiroidismo e distúrbios gas-
trointestinais. O uso de iodeto de potássio está 
contraindicado em indivíduos com doença 

nodular da tiroide portadores de doenças car-
díacas, pacientes com dermatite herpetiforme, 
vasculite hipocomplementêmica e miotonia 
congénita. Grupos de risco susceptíveis a tais 
reações incluem indivíduos com distúrbios pré-
-existentes da tiróide e com hipersensibilidade 
ao iodo. Indivíduos com bócio multinodular, 
doença de Graves e tiroidite autoimune devem 
fazer prevenção apenas se expostos a elevadas 
doses radioativas. [2,3,5]

Garantindo as condições de armazenamento 
adequadas (os comprimidos acondicionados 
em embalagens herméticas e mantidos em 
local seco, fresco e ao abrigo da luz), o con-
teúdo de iodo preserva-se integralmente por 
um período de cinco anos. Após cinco anos, 
deve ser verificado e, sendo possível, o prazo 
de validade poderá ser estendido. O armaze-
namento sob a forma de pó ou solução aquo-
sa é, em todo o caso, desaconselhado dada a 
maior instabilidade que o iodeto de potássio 
apresenta nestas circunstâncias. [3]
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Tabela 1. Dosagem de iodeto de potássio 
recomendada por cada grupo de risco.[5]

Dosagem de KI 
(mg)

Adultos  
(idade superior a 18 anos) 130

Grávidas e Lactantes 130

Adolescentes entre  
os 12 e 18 anos 65

Crianças entre  
os 3 e 12 anos 65

Crianças entre  
1 mês e 3 anos 32

Recém-nascidos  
até 1 mês 16

O Laboratório Militar de Produtos Químicos e  
Farmacêuticos comemora este ano o seu centenário.

As atividades do Laboratório Militar abrangem 
a produção de medicamentos e também o 
domínio das análises.
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VANTAGENS ASSOCIADOS MONAF: Rendas vitalícias, benefício fiscal, prazos de subscrição ajustáveis 
ao perfil do Associado a partir de contribuições mínimas.

VANTAGENS FARMÁCIAS, INSTITUIÇÕES DO SECTOR E DE EMPRESAS SUAS PARTICIPADAS: 
equiparação fiscal no tratamento dos custos com o Plano I aos custos 
suportados com as contribuições para os fundos de pensões, beneficiando também os colaboradores.

ADIRA

FUTURO
A UM 

CERTO

PLANO I.I

PLANO V PLANO VI

PLANO I.II

PLANO IIIPLANO II
PLANO I
Renda Mensal para toda a vida, a receber 
entre os 60 e os 70 anos, com proteção 
à Família em caso de Morte

Recebimento Imediato de uma
Renda Mensal e Vitalícia,
subscrição a partir dos 60 anos

Mealheiro com seguro de vida, prazos entre 
os 5 e os 25 anos. A contribuição mensal 
é calculada em função do “objectivo” a atingir 

Aplicações a partir 
dos 100 euros por prazos 
de 3, 5, 10 e 15 anos

Recebimento Diferido de uma 
Renda Mensal Vitalícia, com contrasseguro,
a iniciar-se entre os 60 e os 70 anos

Pensão Vitalícia 
ao Cônjuge 
Sobrevivo

Proteção aos 
Filhos até 
aos 24 anos

POUPANÇA

Temos sempre uma solução para si! Contacte-nos.  

INVESTIMENTO

PREVIDÊNCIA

 Farmacêuticos 
 Proprietários de Farmácia
 Colaboradores de Farmácia
 Ascendentes, Descendentes e Cônjuges dos Associados 
 e agora
 Colaboradores de Instituições do Sector Farmacêutico 

e de empresas suas participadas


