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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.
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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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SER PAGAS NOS 
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a bagagem de 

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

Ryanair. E promete 
estender-se a mais 
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são um quarto 
do que eram 
antes da crise E20
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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.
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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
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bordo é mais uma 
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que pode render 
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Ryanair. E promete 
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do que eram 
antes da crise E20
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por ‘Lava Jato’  
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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 
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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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ORGANIZAÇÃO

www.pharma-academy.pt/mfic.html

Programa de Formação em
MEDICINA FARMACÊUTICA E
INVESTIGAÇÃO CLÍNICA

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: 
Bruno Gago, PharmD, PhD
Managing Partner da PMA, Ltd; Professor Auxiliar 
Convidado da Universidade de Aveiro

Franklim Marques, PharmD, PhD
Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos; 
Professor Associado da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

Luis Almeida, MD, PhD
Managing Partner & Diretor de Farmacologia Clínica da Blueclinical 
Ltd; Professor Afiliado da Faculdade de Medicina do Porto

PROPÓSITO:
Desenvolver competências que aumentem a 
empregabilidade de graduados em ciências 
farmacêuticas, ciências da saúde e outras ciências 
da vida, em profissões relacionadas com a medicina 
farmacêutica e a investigação clínica.

ESTRUTURA:
Estrutura modular, que inclui eventos de formação 
presencial nas instalações da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Farmacêuticos - Sexta e Sábado, 
9h00-18h30. 

DIPLOMA DO “PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM MEDICINA 
FARMACÊUTICA E INVESTIGAÇÃO CLÍNICA”
Participação com aproveitamento nos 10 módulos. 
Cada evento de formação presencial é precedido 
e seguido de estudo individual, apoiado em 
plataforma de e-learning, trabalhos de grupo e 
exame de avaliação final. Atribuição de CDPs pela 
Ordem dos Farmacêuticos.

Numerus clausus: 25
Propina de curso - 10 módulos: €2750 (€2250 para 
inscritos na Ordem dos Farmacêuticos).
Candidaturas: até 15 de Setembro

PARTICIPAÇÃO AVULSA NOS MÓDULOS
Os eventos presenciais podem ser frequentados 
de forma avulsa, conferindo direito a certificado 
de presença e atribuição de CDPs pela Ordem dos 
Farmacêuticos.

Inscrições: limitadas às capacidades logísticas.
Custos: €325 (€250 para inscritos na Ordem dos 
Farmacêuticos). 

Ordem dos Farmacêuticos 
Secção Regional do Norte
Rua Cantor Zeca Afonso 793 
4200-534 Porto
Tel: 225 073 440
Fax: 225 073 449
formação@ofnorte.pt  

ORGANIZAÇÃO

edição 2019/2020

Cód. Evento Data CDP*

PID
Introdução ao Processo de Investigação 
e Desenvolvimento de Medicamentos, 
Dispositivos Médicos e Produtos de Saúde

27 e 28 
setembro 

2019
1,6

DNC Desenvolvimento Não-clínico e Clínico de 
Medicamentos e Dispositivos Médicos

18 e 19  
outubro 

2019
1,6

ARE Assuntos Regulamentares e 
Ética da Investigação Clínica

15 e 16 
novembro  

2019
1,6

FV Farmacovigilância e Gestão do 
Risco em Investigação Clínica

13 e 14 
dezembro 

2019
1,6

MWC Medical Writing e Comunicação Científica
10 e 11 
janeiro 
2020

1,6

GDE Gestão de Dados e Análise 
Estatística de Estudos Clínicos

7 e 8 
fevereiro 

2020
1,6

GQC Garantia de Qualidade e Certificação
6 e 7 

março 
2020

1,6

MEF Medicamentos Experimentais e 
Farmácia de Ensaio Clínico

27 e 28 
março 
2020

1,6

GP Gestão de Projetos de Investigação Clínica
17 e 18 
abril 
2020

1,6

MEC Monitorização e Coordenação 
de Estudos Clínicos

22 e 23 
maio  
2020

1,6

PMA, Lda. 
Urb. Qt. do Rossaio, 20
3040-667 Coimbra
Tel: 914 540 571   
bgago@pharma-academy.pt

SECÇÃO
REGIONAL
DO NORTE

 mfic@pharma-academy.pt

CANDIDATURAS ATÉ 15 DE SETEMBRO

Os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor

*Créditos de Desenvolvimento Profissional (CDP) da Ordem dos Farmacêuticos para participação avulsa
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40 anos. E depois?
Aproximamo-nos rapidamente das comemora-
ções dos 40 anos do Serviço Nacional de Saúde 
em que os farmacêuticos, todos os farmacêuticos, 
fazem questão de participar, quer com iniciativas 
próprias quer juntando-se a outros segmentos 
da sociedade, e sempre por direito. 
Para nós, o ponto alto será no final de outubro, 
na sede da Ordem a norte, na cidade do Porto. 
E vamos assinalar o aniversário com uma inicia-
tiva que queremos que espelhe o que pensam e 
desejam os farmacêuticos para o SNS: um lugar 
inclusivo, próximo, eficiente, como, aliás, declara 
a nossa Constituição.
Imbuídos do espírito que emana da mensagem 
central, “Saúde para todos”, fá-lo-emos de por-
tas abertas, convidando, sem qualquer tipo de 
exclusão, os profissionais das mais diversas com-
petências, os cidadãos portadores de doença, os 
cuidadores, os dirigentes… a refletirem sobre 
o estado e a evolução daquela que é de longe a 
mais importante conquista social do Portugal 
de Abril. Isso é feito na sequência da Conven-
ção Nacional da Saúde ou da revisão da Lei de 
Bases, assuntos que são abordados com maior 
profundidade nesta ROF, nomeadamente através 
das entrevistas com Eurico Castro Alves ou com 
o ex-ministro Adalberto Campos Fernandes.
A iniciativa da Ordem no Porto será uma festa, 
pois vamos celebrar e trazer para a rua, com gesto 
de gratidão, tudo aquilo que, há 40 anos, nos foi 
acrescentado, pela Lei 56/79 de 15 de setembro, 
graças ao ministro dos Assuntos Sociais de então 
(não havia Ministério da Saúde), António Ar-
naut, e a toda a sua equipa. Foi então que o país 
começou a substituir uma primitiva estrutura de 
cuidados assente, no essencial, nas Misericór-
dias e nas Caixas de Previdência por uma rede 
pública muito inspirada no que se havia criado 
pela Europa fora. E como, para não fugir à re-
gra, chegámos tarde, pudemos, por isso mesmo, 
corrigir os erros dos outros (futuros nossos par-
ceiros na Comunidade Europeia) e instalar um 
serviço mais geral, universal, justo e moderno.
O Serviço Nacional de Saúde é, por si só, além 
da conquista de que nos orgulhamos e do exem-
plo de civilização, um claro determinante dos 
ganhos em saúde das últimas décadas. A ele 
devemos muito do acréscimo de longevidade 
e da qualidade de vida que hoje fruímos; de-

vemos muito da baixa mortalidade infantil e 
materna, e devemos a prontidão no socorro, a 
recetividade à inovação, a multidisciplinaridade 
dos cuidados e o esforço em atualizar as compe-
tências e os controlos sobre a atividade clínica 
e terapêutica. Outros fatores, externos à Saúde, 
propriamente dita, tiveram o seu papel - como 
a distribuição de água potável, o saneamento, a 
rede de frio, os espaços verdes, os transportes, 
todo o normativo que envolve a comercialização 
dos alimentos…- contudo, “a cereja no topo do 
bolo” foi, efetivamente, o SNS.

O SNS NOUTRAS DIMENSÕES
Mas, afinal, o que são 40 anos na vida de um 
país ou na vida da humanidade? É certo que o 
jovem SNS é já muito eficaz na última linha dos 
cuidados, enquanto sistema que cuida e trata 
os casos de maior gravidade, quer aguda quer 
crónica; falta porém cumprir (o caminho já foi 
iniciado…) o desígnio da generalização do espí-
rito do SNS a todas as dimensões da nossa vida 
em sociedade, o que significa concretizar o que 
até agora ainda soa a chavão, como “a saúde em 
todas as políticas” e uma maior responsabiliza-
ção individual face à saúde de cada um de nós. 
E significa, igualmente, fazer expandir o SNS para 
outras dimensões que ultrapassem a organização 
(a máquina) dos serviços ou dos cuidados tradi-
cionais (primários, hospitalares ou continuados). 
Falta, de algum modo, desburocratizar o SNS, 
torná-lo mais participado, solidário, aberto a con-
tributos externos, a parcerias formais e informais 
de todo o tipo, como as que se podem estabelecer 

com os doentes, seus familiares e amigos. Falta, 
em resumo, retirar o SNS do centro e colocar lá 
o cidadão, e em primeiro lugar, o cidadão que 
precisa de cuidados. O ator, a estrela, é o cida-
dão; o SNS é, apenas, um meio para chegarmos 
a um fim. Um ato de generosidade.
Em tudo isto a palavra do farmacêutico não é 
apenas inevitável, é imprescindível. A farmá-
cia, comunitária ou hospitalar, o laboratório, o 
centro de investigação, a indústria, são peças da 
realidade que constitui o SNS. 
O SNS não pode dispensar o farmacêutico e o 
farmacêutico não pode ignorar o SNS.

Se formos menos hospitalocêntricos e mais 
próximos da comunidade, menos dominados 
por interesses particulares ou ideológicos e mais 
vocacionados para o bem público que é da na-
tureza do SNS. Se formos além das paredes e 
dos pequenos domínios, públicos ou privados, 
e soubermos ser mais generosos, aplicando maior 
recetividade e humanidade. Se soubermos apostar 
tanto, ou mais, no futuro do que no presente, e 
esperar o tempo necessário para que os remédios 
administrados hoje atinjam os desejados efeitos 
amanhã, pois o imediatismo é inimigo da cura, 
da reflexão, da sustentabilidade, da evolução… 
Saberemos então, certamente, manter o SNS 
como parte da vida dos portugueses. Por outros 
40 anos, ou mais…

Boas leituras.

Ana Paula Martins

EditorialBastonária da Ordem  
dos Farmacêuticos 

EM TUDO ISTO A PALAVRA DO FARMACÊUTICO NÃO É APENAS 
INEVITÁVEL, É IMPRESCINDÍVEL. A FARMÁCIA, COMUNITÁRIA  
OU HOSPITALAR, O LABORATÓRIO, O CENTRO DE INVESTIGAÇÃO,  
A INDÚSTRIA, SÃO PEÇAS DA REALIDADE QUE CONSTITUI O SNS. 
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Foi publicado no Boletim do Trabalho e 
Emprego (BTE) o projeto de decreto-lei que 
define os termos da Residência Farmacêutica, 
a designação oficial para o internato 
farmacêutico, que visa a especialização e 
acesso à carreira especial dos farmacêuticos 
no Serviço Nacional de Saúde (SNS). O projeto 
de diploma fica em consulta pública por um 
prazo de apenas 20 dias, porque o Governo 
evocou o regime excecional e a urgência em 
introduzir o diploma no circuito legislativo, 
refere o despacho de publicação da ministra 
da Saúde. A aprovação e publicação da 
proposta de decreto-lei está dependente de 
uma análise em Conselho de Ministros, ainda 
durante a presente legislatura.
A Residência Farmacêutica é definida como 
a “formação teórica e prática no sentido 

de capacitar os profissionais de saúde, 
detentores do título de farmacêutico 
concedido pela Ordem dos Farmacêuticos (OF), 
para o exercício autónomo e tecnicamente 
diferenciado, na correspondente área de 
exercício profissional”. Este percurso formativo 
visa a obtenção do título de farmacêutico 
especialista, sendo desde já definidas as 
áreas de especialização de Análises Clínicas, 
Farmácia Hospitalar e Genética Humana.
A Administração Central do Sistema de Saúde 
(ACSS) vai assumir a gestão e coordenação 
geral de todo o processo de abertura de 
vagas, concursos e colocações, sendo 
constituída uma Comissão Nacional da 
Residência Farmacêutica (CNRF), composta 
por um membro do Governo responsável pela 
área da Saúde, que preside, um elemento 

designado OF, relativamente a cada uma 
das áreas de exercício profissional de 
especialização, e sete elementos designados 
pelo Conselho Diretivo da ACSS. A OF vai 
também colaborar na definição de programas 
de residência farmacêutica, que serão depois 
aprovados por portaria do Governo, bem como 
na definição dos critérios para determinação 
de idoneidades e capacidade formativa dos 
estabelecimentos e serviços de saúde.
O caráter de urgência atribuído pelo Ministério 
da Saúde a este procedimento de apreciação 
pública faz prever a aprovação do respetivo 
Decreto-Lei, em Conselho de Ministros, ainda 
durante a presente legislatura, concluindo 
assim o processo de regulamentação da 
Carreira Farmacêutica no SNS, instituída pelos 
Decretos-Leis n.o 108/2017 e 109/2017.

GOVERNO RECONHECE “URGÊNCIA” DA RESIDÊNCIA FARMACÊUTICA
O Ministério da Saúde colocou o projeto de diploma que estabelece 
o regime jurídico da Residência Farmacêutica em apreciação pública, 
naquele que poderá ser um dos últimos passos para a conclusão do 
processo de regulamentação da Carreira Farmacêutica no SNS. 
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O Presidente da República 
vetou o diploma que permitia a 
reabertura da farmácia privada 
situada no Hospital Beatriz Ângelo, 
em Loures. Coloca-se assim um 
ponto final numa experiência com 
quase dez anos, que permitiu 
a aberturas de farmácias 
comunitárias nos hospitais.

A Farmácia Beatriz Ângelo, no hospital de 
Loures, encerrou atividade no dia 2 de abril, 
data em que terminou o respetivo contrato 
de exploração. Era a única farmácia situada 
num hospital do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) que ainda se encontrava aberta ao 
público, ao abrigo do regime jurídico instituído 
em 2007, revisto depois em 2009 e revogado 
em 2016. A data do termo do contrato era 
do domínio público e a proprietária, bem 
como a comissão de utentes entretanto 
constituída, desenvolveram várias diligências 
para prolongamento do acordo e manutenção 
do regime de exceção para instalação de 
farmácias privadas nos hospitais. Entregaram 
uma petição na Assembleia da República 
com mais de 15 mil assinaturas, justificando 
o interesse púbico e as características 
específicas da farmácia situada naquele 
hospital. A iniciativa legislativa popular 
serviu de base ao Decreto da Assembleia da 
República, aprovado em Plenário, discutido 
na Comissão Parlamentar de Saúde e 
enviado para promulgação do Presidente da 
República.
Marcelo Rebelo de Sousa levantou, no 
entanto, um conjunto de questões sobre 
o diploma, considerando que a versão 
final “alterou radicalmente” o conteúdo da 
petição que o motivou. O veto presidencial 
recorda o "duplo fundamento” que justificou 
a revogação do regime jurídico que permitia 
a abertura de farmácias privadas nos 
hospitais do SNS: “não demonstraram, na 
prática, os princípios do interesse público e 
da acessibilidade, inspiradores do diploma 
revogado”; e que a rede de farmácias 
comunitárias existente seria suficiente 
para garantir a cobertura assistencial 
farmacêutica às populações.
Na opinião do Presidente, o Decreto 
da Assembleia da República sujeito a 
promulgação limitava-se a repristinar o 
regime legal para farmácias existentes. 
Além do mais, prorrogava por três meses 
os contratos de concessão ainda vigentes 

e repristinava concessões cessadas desde 
1 de março. "Ou seja, onde a iniciativa 
legislativa popular consagrara uma solução 
geral e abstrata, consigna o decreto ora 
apreciado uma solução concreta e individual. 
E concreta e individual porque aplicável 
a uma só situação de facto e a uma só 
entidade destinatária”, refere o Presidente 
da República na mensagem enviada ao 
Parlamento.
Marcelo Rebelo de Sousa solicitava "mais 
clarificação no seu caráter excecional 
e singular”, pois o diploma enviado para 
promulgação, além de se dirigir a uma 
concessão concreta e a uma concessionária 
específica existente, permitindo exercer 
o direito de preferência em futura 
concessão, repunha em vigor a concessão 
caducada, garantindo o exercício do direito 
de preferência. “Pela sua singularidade, 
o Decreto da Assembleia da República 
suscita várias interrogações, de ordem 
social e politica”, acrescenta a nota do 
Presidente; porque exclui a gestão direta 
da farmácia pelo próprio hospital; porque 
aprova uma concessão em concreto, 
excluindo a repristinação do regime abstrato 
de concessões; e porque privilegia uma 
determinada entidade privada, que já não 
goza do direito de preferência por ter 
caducado a sua concessão.
Para o Presidente é "incompreensível” a 
garantia de posição privilegiada a uma 

entidade privada, que foi, mas já não, é 
concessionaria. Ao fazê-lo, recorda, "afasta 
a solução de abertura de concurso público, 
sem direito de preferência”, ou seja, um 
"concurso público a que a ex-concessionária 
poderia apresentar-se em total paridade com 
outros virtuais concorrentes, deixando, então, 
à autoridade administrativa competentes a 
respetiva decisão”.
Adicionalmente, refere a carta enviada 
aos deputados, o argumento de que as 
"vicissitudes do processo legislativo” explicam 
a demora do processo e a caducidade do 
contrato de concessão é circunstancial. Em 
face destas dúvidas, o Presidente questiona a 
fundamentação política para o que considera 
ser uma lei singular, que consagra "um 
regime obviamente excecional”.
Nos termos da Constituição, a devolução do 
diploma à Assembleia da República implica 
uma reapreciação e confirmação, por maioria 
absoluta dos deputados em efetividade de 
funções. Os deputados rejeitaram primeiro 
uma proposta de alteração ao decreto 
apresentada pelo PAN, que visava replicar 
um diploma de 2009 e alargar a possibilidade 
da aplicação do regime das farmácias 
hospitalares a outros hospitais. Na votação 
para confirmação do decreto, 92 deputados 
votaram a favor (das bancadas do PS, PCP e 
Verdes), 32 votaram contra (do CDS-PP e BE) 
e abstiveram-se 73 (do PSD e o deputado não 
inscrito Paulo Trigo Pereira).

PRESIDENTE VETOU REABERTURA DA FARMÁCIA DO HOSPITAL  
DE LOURES
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A campanha “Seringas Só No Agulhão” é 
desenvolvida pela Associação de Farmácias 
de Portugal (AFP), em parceria com a 
empresa especializada na gestão de resíduos 
hospitalares, Stericycle, como resposta à 
falta de soluções seguras e ecológicas para 
recolha de seringas usadas. As farmácias já 
fazem a recolha das seringas, mas apenas 
no âmbito Programa de Troca de Seringas, 
especialmente dirigido aos utilizadores de 
drogas injetáveis. Neste âmbito, recolhem as 
seringas usadas (que depois são destruídas), 
dando em troca uma nova seringa 
esterilizada.
“Temos conhecimento das preocupações de 
alguns doentes diabéticos que se deparam 
com a inexistência de um sistema de recolha 
de seringas usadas. Sabemos que estes 
doentes têm muitas vezes de colocar as 
seringas dentro de garrafas de plástico que 
depois depositam no lixo comum. Este não 
é de todo o destino mais adequado para 

este tipo de resíduos”, explicou a presidente 
da AFP, Manuela Pacheco. “A AFP considera 
ser absolutamente fundamental a criação 
de soluções nas farmácias que permitam 
aos utilizadores de medicamentos injetáveis 
entregarem as suas seringas usadas”, 
acrescentou a responsável.
Presente na apresentação do projeto-
piloto, a bastonária da Ordem dos 
Farmacêuticos destacou o envolvimento 
das farmácias nestas iniciativas de 
responsabilidade social e ambiental. “Com 
este projeto, as farmácias respondem a 
mais um problema da sociedade, desta 
feita dos cidadãos portadores de diabetes e 
insulinodependentes, que não tinham onde 
depositar, de forma segura, os resíduos dos 
produtos que utilizam”, disse a bastonária. 
“É um projeto que tem um forte impacto 
coletivo na sociedade, que protege a saúde 
pública e o ambiente e diminui o risco dos 
operadores envolvidos na manipulação, 

separação e triagem dos resíduos de 
embalagens e medicamentos que são 
entregues nas farmácias”, adiantou Ana Paula 
Martins. A representante dos farmacêuticos 
espera que a iniciativa “possa ser alargada a 
outras farmácias do país, a todo o território 
continental e ilhas, abrangendo os 10 milhões 
de portugueses, para que possam entregar 
nas suas farmácias, de forma segura, as 
seringas, agulhas, lancetas e outros materiais 
cortantes. O nosso ecossistema agradece”.
Há cerca de um mês, a Sociedade Portuguesa 
de Diabetologia e da Associação Protetora 
dos Diabéticos de Portugal lançaram 
um apelo aos Ministérios da Saúde e do 
Ambiente para que se crie uma rede de 
recolha e gestão das agulhas e lancetas 
que são usadas diariamente pelas pessoas 
com diabetes. Com o lançamento deste 
projeto-piloto, a AFP quer contribuir para a 
implementação de soluções seguras que 
permitam melhorar a vida dos cidadãos e a 
Saúde Pública.
A campanha “Seringas Só no Agulhão” está 
disponível até ao final do ano em algumas 
farmácias associadas da AFP dos concelhos 
de Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, 
Gondomar, Braga e Vila Verde. O objetivo é, no 
futuro, alargar esta iniciativa a todo o país.

FARMÁCIAS LANÇAM PROJETO “SERINGAS SÓ NO AGULHÃO”
A AFP lançou um projeto-piloto inovador nas farmácias, que se destina 
à recolha das seringas e agulhas utilizadas por pessoas com diabetes 
e pelos cidadãos que utilizam medicamentos injetáveis. As farmácias 
associadas vão disponibilizar um contentor, designado por “Agulhão”, 
onde os cidadãos podem depositar as seringas usadas.
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A proposta de deliberação do Conselho 
Diretivo do Infarmed foi remetida aos 
parceiros para pronúncia e eventuais 
comentários e a Ordem dos Farmacêuticos 
(OF), através dos seus Conselhos do Colégio de 
Especialidade e Grupos Profissionais, remeteu 
um conjunto de comentários e considerações 
de ordem conceptual sobre aspetos 
específicos da nova metodologia proposta. 
Os farmacêuticos apoiam a revisão dos 
normativos, mas realçam a sua complexidade 
e a necessidade de uma discussão 
técnica mais aprofundada, num horizonte 
temporal mais alargado, à semelhança 
do que é feito pela Agência Europeia do 
Medicamento quando implementa ou altera 
guidelines regulamentares desta magnitude 
transformativa. Para a OF, o prazo concedido 
pela autoridade reguladora para pronúncia 

dos parceiros “fere a necessária contribuição 
substantiva e de qualidade que pode e 
deve ser dada pelos parceiros, dificulta a 
gestão positiva do processo de utilização 
das orientações e estimula a precipitação 
na análise de matérias tão complexas e que 
exigem reflexão, estudo e auscultação interna 
nas instituições”.
A Ordem estima que estas novas orientações 
metodológicas sejam duradouras no tempo, 
pelo que considera que a sua implementação 
sem um debate aberto e participado 
compromete o seu principal objetivo: "dotar o 
País de ferramentas robustas, mas também 
proporcionais, que produzam evidência 
de valor clínico e económico de suporte à 
tomada de decisão em sede de avaliação de 
tecnologias de saúde para os portugueses”.
Em termos globais, a Ordem adverte para 

um grande aumento da complexidade de 
informação e a quantidade de evidência 
adicional que é necessária submeter ou 
gerar localmente. "Acresce que não se 
conhece expertise suficiente (e.g. em 
número de peritos), nem da parte dos 
detentores de Autoridade de Introdução no 
Mercado, centros académicos e Contract 
Recherach Organizaton’s, nem da parte dos 
avaliadores que fazem parte do ecossistema 
regulamentar em Portugal, que perante a 
crescente complexidade exigida, permita 
tornar fluído um processo que, previamente, 
já não o era”, pode ler-se no parecer da OF. 
Ora esta complexidade pode resultar em 
atrasos significativos na avaliação das novas 
tecnologias em saúde, que prejudicará os 
indicadores de desempenho da autoridade 
reguladora nacional e das empresas e adiará 
o acesso aos medicamentos inovadores em 
Portugal. "A complexidade científica, quando 
não justificada, pode ser percecionada como 
uma barreira”, lembra a OF.
A Ordem refere ainda que "a grande maioria 
dos fornecedores de tecnologias que se 
dispõe a desenvolver um estudo de avaliação 
económica, fá-lo desenvolvendo um modelo 
central (tipicamente no Reino Unido ou na 
Alemanha) que é, posteriormente, adaptado 
às realidades de cada país, na medida em 
que a parametrização do modelo assim o 
permita”. A quase totalidade dos estudos de 
avaliação económica submetidos à apreciação 
do Infarmed deriva deste modelo, sendo 
absolutamente residual o desenvolvimento de 
modelos de raiz no nosso País. Neste sentido, 
a OF não vislumbra que mais que uma ínfima 
quantidade de agentes, eventualmente melhor 
aprovisionados, venha a ter capacidade para 
responder ao grau de exigência patente nas 
orientações agora propostas.
Face a esta complexidade, a Ordem propõe 
que seja equacionado uma implementação 
faseada no tempo (e.g. ensaio experimental 
por novas classes terapêuticas), permitindo 
por um lado a adaptação aos novos requisitos 
e às necessidades de criação de fontes de 
evidência e dados em saúde e, por outro 
lado, avaliar se as mesmas respondem 
às necessidades do País em matérias de 
avaliação de tecnologias de saúde.
A OF entende ainda que o documento deve 
considerar a avaliação de intervenções 
em saúde pública, que tal como os 
medicamentos são tecnologias de saúde, e, 
por força maior, os dispositivos médicos, que 
há tanto se aguardava serem incluídos nas 
orientações para os estudos de avaliação 
económica.

INFARMED INICIA REVISÃO DAS ORIENTAÇÕES PARA ESTUDOS  
DE AVALIAÇÃO ECONÓMICA
O Infarmed vai rever as orientações metodológicas para realização de 
estudos de avaliação económica de medicamentos, obrigatórios para 
os medicamentos comercializados em ambulatório desde 1999 e para 
os medicamentos hospitalares desde 2005, mas que não são alvo de 
qualquer atualização desde então. 
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Sob o Alto Patrocínio da Presidência da 
República, a conferência organizada pela 
Convenção Nacional da Saúde no dia 18 
de junho contou com mais de um milhar 
participantes e quase uma centena de 
oradores para debater temas como a 
centralidade do cidadão e do doente no 
sistema de saúde; o estatuto do cuidador 
informal; a igualdade de acesso a cuidados de 
saúde; a prevenção, a literacia em saúde; e o 
impacto da doença na economia, entre outros. 
No total, são 149 os parceiros comprometidos 
com a “Agenda da Saúde para a Década”, 
entre os quais sete Ordens de profissionais 
da Saúde, 69 associações de doentes, 23 
instituições públicas de saúde, 20 associações 
profissionais, nove instituições do sector social 
e 16 associações sectoriais da área da Saúde.
A abertura do evento esteve a cargo da 
ministra da Saúde, Marta Temido, que em 
dia de votação indiciária sobre a proposta 
de Lei de Bases da Saúde deixou um apelo 
representantes dos partidos políticos. “Hoje é 
um dia importante, a Comissão Parlamentar 
da Saúde tem nas mãos a possibilidade de 

aprovar uma lei de bases progressista e, 
portanto, impõe-se uma palavra (…) para 
enviar o apelo para que não se perca a 
oportunidade, uma palavra para recordar que 
o que está em causa não é irrelevante para 
os utentes”, afirmou a ministra da Saúde. O 
tema foi também aflorado pelos deputados 
que participaram no primeiro painel de debate 
do evento. Representantes do PSD, PS, PCP 
e CDS-PP esgrimiram argumentos sobre o 
desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) e marcaram posições sobre a discussão 
da proposta de Lei de Bases da Saúde, em 
particular sobre o ponto relativo às parcerias 
público-privadas.
Os ex-ministros Paulo Portas e António Correia 
de Campos foram também convidados a 
apresentar as respetivas visões sobre o 
futuro e a saúde, tendo partilhado opiniões 
sobre as crescentes necessidades em 
saúde, o desenvolvimento tecnológico e 
sobre fenómenos demográficos como o 
envelhecimento ou as imigrações.
No encerramento da Convenção, coube à 
bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (OF), 

Ana Paula Martins, apresentar as conclusões 
do evento, tendo começado por lembrar 
as palavras do Presidente da República na 
primeira edição da Convenção Nacional da 
Saúde. “o princípio e o fim, o alfa e o ómega, 
do SNS, têm nomes e tem rostos. E tem 
biografias e tem dramas. São as pessoas. São 
os portugueses”, disse o Chefe de Estado em 
junho do ano passado.
Em nome dos membros da Convenção, 
Ana Paula Martins defendeu agora que 
"os portugueses não podem ter listas de 
espera de anos para uma primeira consulta 
da especialidade ou cirurgias, não podem 
ter as enormes falhas de medicamentos 
que têm atualmente na nossa rede de 
farmácias, não podem esperar eternidades 
por tratamentos inovadores que podem 
fazer a diferença, não podem continuar a 
não ter cuidados continuados e paliativos 
para si e para os seus quando necessitam, 
que não só gera sofrimento e desesperança, 
mas sobrecarrega desnecessariamente às 
famílias e cuidadores, exaustos e perdidos 
num sistema que não é amigo do cidadão”. 
A bastonária recordou também alguns 
princípios partilhados pelas diversas entidades 
que integram a Convenção, desde logo o 
facto de a saúde ser considerada um direito 
humano. "É um tema que tem de ser tratado 
nas dimensões ética, de responsabilidade 
do Estado e de participação regulada dos 
agentes. Sendo um tema universal, presente 

CONVENÇÃO NACIONAL DA SAÚDE APONTA CAMINHOS PARA O SNS
A terceira reunião da Convenção Nacional da Saúde juntou cidadãos, 
representantes dos doentes, autoridades e parceiros ligados ao setor da 
saúde para debater “A Agenda da Saúde para o Cidadão”. A bastonária 
da OF apresentou as conclusões da reunião, lembrando o caráter 
transversal e suprapartidário desta iniciativa, que tem um desígnio 
nacional: Saúde para Todos.
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nos desafios do milénio, promove o progresso 
civilizacional sustentável e tem, por isso, de 
ser garantido de forma soberana. É matéria 
de soberania nacional”, consideram as 
organizações envolvidas nesta plataforma. 
Por outro lado, o sistema de saúde reveste-
se de especial complexidade e "não pode 
ser objeto de intervenções pouco pensadas, 
sujeita a imediatismos eleitorais ou interesses 
conjunturais”, acrescentou a bastonária. 
"Enquanto cidadãos temos de assumir as 
nossas responsabilidades no combate ao 
consumo de recursos desnecessários, na 
preservação da nossa saúde individual e 
coletiva, recusando soluções terapêuticas 
ou outras sem evidência científica e que só 
cumprem agendas de desresponsabilização 
do Estado, aproveitam iliteracias e prometem 
o eldorado da saúde e bem-estar a doentes 
sem esperança e a cidadãos menos 
informados”, explicou.
A Convenção Nacional da Saúde promoveu 
um debate sério sobre o sistema de saúde 
que o país pode suportar. "Sabemos que 
sem saúde voltaremos a ser um país menos 
desenvolvido económica e socialmente. Sem 
um bom sistema de saúde não seremos uma 
geografia atrativa. Sem saúde, a pobreza 
e as desigualdades serão ainda maiores. 
Por isso, é uma prioridade sobre a qual os 
portugueses, que trabalham muitos dias do 
ano para conseguir pagar os seus impostos, 
não querem deixar de ter uma palavra a dizer”, 
disse ainda. Todos os relatórios apontam para 
um problema de subfinanciamento crónico 
da Saúde em Portugal. "Nós sabemos e 
sentimos”, assegurou a bastonária ao lembrar 
a opção política de "olhar para a saúde como 
uma despesa e não como um investimento 
que torna o país economicamente mais 
viável. É altura de perguntar aos portugueses 
onde querem ver o seu dinheiro investido”, 
sugeriu a bastonária, lembrando também 

que a despesa pública em saúde per capita 
em Portugal é menos de metade da média 
registada nos países da União Europeia. 
"Entretanto os problemas multiplicam-se 
todos os dias, as pessoas procuram soluções 
de todas as formas para conseguir a consulta 
que esperam há seis meses, para obter o 
medicamento que precisam, para não esperar 
dois anos por uma cirurgia. Estas são as 
dificuldades reais de pessoas reais”, recordou.
Ana Paula Martins transmitiu também algumas 
prioridades elencadas pelos cidadãos para 
definição da agenda da década: uma gestão 
mais humanizada do doente, para assegurar 
a sua qualidade de vida; promover a saúde 
em todas as políticas, garantindo o acesso 
de todos ao SNS; garantir a participação 
dos cidadãos, representantes de doentes 
cuidadores na definição de políticas de saúde, 
maximizando os resultados em saúde. “Não 
queremos um SNS para os pobres, porque 
isso seria o fim da universalidade, equidade 

e solidariedade como a conhecemos e 
idealizámos, e marginalizaria no sistema 
os que, por via do rendimento, não podem 
exercer a sua liberdade de escolha. Não 
queremos ser geridos por preconceitos, 
conflitos de interesse, decisões pouco 
informadas, sem avaliar o que se faz de 
forma transparente seja público, privado ou 
social. Não queremos que o SNS continue a 
assumir como uma inevitabilidade as dívidas 
aos fornecedores, sempre encarado pelas 
Finanças como o parente gastador dentro de 
Executivo”, adiantou. A Saúde é um motor de 
desenvolvimento para Portugal, prova disso é 
o facto de termos dobrado, no prazo de dez 
anos, o valor global das exportações no setor 
da saúde, atualmente na ordem dos 1,4 mil 
milhões de euros. "A saúde, porque alicerçada 
no conhecimento e na tecnologia, é um dos 
nossos pontas de lança na internacionalização” 
lembrou a representante dos farmacêuticos. 
A terminar, a bastonária disse ainda que 
"renovar o SNS é respeitar a sua identidade, 
os seus princípios, a sua história e a sua 
evolução. Não é um regresso ao passado. 
É olhar para o futuro, projetando-o com 
tudo o que aprendemos. O SNS é popular e 
estimado. Foi e é um projeto que nos uniu 
e une no essencial. Projeta-nos enquanto 
povo, abre-nos horizontes, estimula a nossa 
motivação e capacidade de criar. É um selo de 
confiança para os portugueses. E assim tem 
de continuar. Para isso tem de se revitalizar, 
reorientar, continuar a atrair capital humano 
de qualidade. O SNS e o Sistema Nacional 
de Saúde dos próximos 40 anos serão 
necessariamente muito diferentes porque 
mora num admirável mundo novo, que não 
podemos parar. Teremos sim de o modernizar 
ao serviço dos portugueses. E hoje, nesta 
Convenção, unindo o que não pode estar 
disperso, demos mais um contributo para este 
futuro”, rematou.
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A Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma) 
divulgou os resultados do estudo “Ensaios Clínicos em Portugal”, uma 
atualização ao trabalho desenvolvido em 2012, em colaboração com 
a consultora PwC, que analisa a atividade dos ensaios clínicos a nível 
nacional, classificada como uma das atividades com maior retorno de 
investimento do país. O trabalho refere as principais barreiras ao seu 
desenvolvimento e aponta medidas para colocar Portugal no radar do 
investimento em investigação clínica. 
De acordo com os autores, o país pode aumentar 3,7 vezes o número 
de ensaios clínicos por um milhão de habitantes, o que corresponde à 
realização de 506 ensaios clínicos por ano.  No período compreendido 
entre estes dois trabalhos, o número de ensaios clínicos em Portugal 
registou uma evolução positiva: em 2017, o número de ensaios clínicos 
submetidos por um milhão de habitantes foi de 13,3, sem que tenha, no 

entanto, sido ainda possível alcançar os valores de 2006 (15,2).
Os ensaios de fase 3 são os que continuam a ter maior expressão em 
Portugal, estimando-se que representem cerca de 55% do número 
total de ensaios clínicos submetidos em 2017. Adicionalmente, Portugal 
apresenta um valor residual de ensaios da iniciativa do investigador (7% 
do total).
O estudo procura compreender a importância desta atividade em termos 
económicos, identificar as principais barreiras ao seu desenvolvimento 
e sistematizar um conjunto de propostas concretas para ultrapassar as 
limitações identificadas, tendo em conta as melhores práticas adotadas 
em países de referência. Como principais fatores competitivos, o estudo 
identifica como vantagens de realizar ensaios clínicos em Portugal a 
elevada capacidade de trabalho, competência dos investigadores e a alta 
qualidade dos dados produzidos.

PORTUGAL PODE TER 506 ENSAIOS CLÍNICOS POR ANO

O Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, inaugurou as novas 
instalações da Farmácia da Lajeosa, em 
Lajeosa do Dão, Tondela, que tinha sido 
destruída pelos incêndios de outubro 
de 2017. O Chefe de Estado lembrou 
a importância da rede de farmácias 
espalhada homogeneamente pelo país, 
“sobretudo naqueles ‘portugais’ que são, 
muitas vezes, mais esquecidos por quem 
vive naquele Portugal que aparece mais 
vezes na televisão, rádio e jornais”.
Tal como prometido em outubro do ano 
passado, quando visitou os concelhos 
afetados pelos incêndios de 2017, 
o Presidente da República voltou a 
Lajeosa do Dão para inaugurar as novas 
instalações da Farmácia da Lajeosa, no 
concelho de Tondela. A nova farmácia 
situa-se a cerca de 400 metros das 

anteriores instalações, foi construída 
com capitais próprios, mas também 
com a indeminização paga pelo seguro 
e o apoio do Programa Repor, num 
investimento global de cerca de 450 mil 
euros.
O proprietário e diretor técnico da 
farmácia, Hugo Ângelo, agradeceu 
publicamente todo o apoio que recebeu 
desde que os incêndios deflagraram, 
em outubro de 2017. Com emoção, 
agradeceu à sua equipa e lembrou as 
palavras inspiradoras do Presidente da 
República nas duas visitas que fez à 
região após os incêndios. "É fundamental 
que a saúde esteja presente nesses 
‘portugais’ esquecidos. Sobretudo num 
país como o nosso que, infelizmente, 
ainda continua a envelhecer», sublinhou 
o Presidente da República.

PRESIDENTE INAUGUROU NOVAS 
INSTALAÇÕES DE FARMÁCIA DESTRUÍDA 
PELOS INCÊNDIOS

FALTA DE 
MEDICAMENTOS  
AFETOU 3,4 MILHÕES  
DE UTENTES
O Centro de Estudos e Avaliação em Saúde 
(CEFAR) da Associação Nacional das Farmácias 
(ANF) advertiu para o impacto da falta de alguns 
medicamentos nas farmácias, que terá afetado 
cerca de 3,4 milhões de utentes nos últimos 12 
meses e motivou a interrupção dos tratamentos 
de perto de 370 mil utentes. O trabalho realizado 
pelo CEFAR revela ainda que a indisponibilidade 
de medicamentos levou 1,4 milhões de utentes 
a recorrer a consultas médicas para alterar a 
prescrição, representando um custo estimado para 
o sistema de saúde entre os 35,3 e os 43,8 M€ e 
para os utentes entre os 2,1 e os 4,4 M€.

LIVRO DE 
RECLAMAÇÕES 
ELETRÓNICO 
OBRIGATÓRIO  
As farmácias estão abrangidas pela obrigação 
de disponibilização aos seus utentes, sempre 
que solicitado, do formato eletrónico do livro 
de reclamações. A implementação do Livro de 
Reclamações Eletrónico iniciou-se pelos serviços 
públicos estando a vir a ser progressivamente 
alargada a outros serviços e ao setor privado. 
Até 15 de julho, as farmácias devem proceder 
ao registo de acesso através do Portal 
Licenciamento+, onde podem depois efetuar a 
consulta e gestão das reclamações submetidas.
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O trabalho, desenvolvido pela consultora 
Deloitte, mostra ainda que as dívidas 
acumuladas das farmácias aos distribuidores, 
e dificilmente cobráveis, rondam os 80 
milhões de euros, tendo atingido um pico de 
107,9 milhões de euros em 2014. Ao analisar 
a situação económico-financeira do setor, o 
estudo revela que a distribuição farmacêutica 
é o elo da cadeia de valor com a rentabilidade 
mais baixa, apresentando um EBITDA médio 
anual de apenas 1,2%. Os resultados líquidos 
do setor demonstram as dificuldades e 
pressão económico-financeira das empresas. 
Entre 2010 e 2017, a rentabilidade líquida 
média foi de 0,4%, havendo anos em que, 
inclusivamente, o setor registou prejuízo.
O setor aporta, no entanto, um importante 
valor acrescentado para o sistema de 
saúde, pelo seu envolvimento em vários 
programas de saúde pública, nomeadamente 
no Programa de Troca de Seringas, na Via 
Verde do Medicamento, no projeto-piloto de 
dispensa de medicamentos antirretrovirais 
nas farmácias (TARV) ou no projeto-piloto de 
vacinação contra a gripe nas farmácias de 
Loures, entre outros. 
O tema esteve em debate durante o 
primeiro Congresso Nacional da Distribuição 
Farmacêutica, organizado pela Associação 
de Distribuidores Farmacêuticos (Adifa), 
no Centro Cultural de Belém. Diogo 
Gouveia, presidente da associação, 

recordou a situação frágil que o setor 
atravessa, devido à redução do mercado 
ambulatório de medicamentos, à redução 
de margens dos operadores e também 
aos avultados investimentos relacionados 
com a implementação de novos padrões 
de segurança nas embalagens de 
medicamentos. Este responsável sublinhou, 
no entanto, que a diminuição da receita não 
teve associada uma diminuição do serviço, 
nem da sua qualidade. Como exemplo, 
referiu-se à criação de um mecanismo 
compensatório para a distribuição de 
medicamentos genéricos ou a transferência 
para o ambulatório de medicamentos de uso 
exclusivo hospitalar, onde se inclui a maioria 
da inovação terapêutica. Sobre a falta de 
alguns medicamentos nas farmácias, Diogo 
Gouveia disse que o projeto Via Verde do 
Medicamento não tem sido suficiente para 
resolver o problema, mas adiantou também 
que este mecanismo, criado para resolver 
situações pontuais, não se pode tornar uma 
regra no abastecimento do mercado.
Presente na abertura do evento, a 
bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, 
Ana Paula Martins, destacou os problemas 
relacionados com ruturas de stock e falhas 
de abastecimento de medicamentos às 
farmácias, lembrando que são percecionados 
pela população, e pelos próprios médicos 
prescritores, de forma completamente 

diferente dos bens de consumo corrente. 
A bastonária considera que o fenómeno se 
acentua com a degradação do preço dos 
medicamentos no nosso país, que tornam o 
mercado nacional pouco atrativo em termos 
internacionais. Os números reportados sobre 
as falhas de abastecimento nas farmácias 
são dispares, mas mesmo tendo por base os 
dados divulgados na véspera pela presidente 
do Infarmed na Comissão Parlamentar de 
Saúde, a bastonária considera que são muitos 
milhões de embalagens de medicamentos em 
falta e que a solução do problema não passa 
apenas por uma maior regulação do setor.
Ainda durante a abertura do congresso, 
a presidente do Infarmed, Maria do Céu 
Machado, enumerou três desafios para o 
setor: a implementação dos dispositivos 
de segurança impostos pela diretiva 
europeia sobre medicamentos falsificados, 
a distribuição de vacinas nas farmácias, 
em especial das vacinas contra a gripe, 
que contribui fortemente para o aumento 
da cobertura vacinal da população, e a 
passagem de alguns medicamentos de 
uso exclusivo em ambiente hospitalar 
para as farmácias comunitárias. A este 
propósito, a presidente do Infarmed anunciou 
publicamente o início dos trabalhos tendo 
em vista a dispensa nas farmácias de alguns 
medicamentos oncológicos e para doentes 
transplantados.

DEGRADAÇÃO DOS PREÇOS ACENTUA  
DIFICULDADES DA DISTRIBUIÇÃO
A Adifa apresentou um estudo 
intitulado “Caracterização e Impacto 
da Distribuição Farmacêutica 
em Portugal”, em que destaca 
a redução de 23% do valor do 
mercado de medicamentos 
vendidos nas farmácias ao longo da 
última década, o que corresponde 
a cerca de 640 milhões de euros. 
O estudo demonstra que os 
distribuidores de serviço completo 
realizam, em média, três entregas 
diárias às farmácias, num total 
de 11 mil entregas e cerca de 800 
mil embalagens, com um tempo 
médio após uma encomenda de 2,8 
horas. Independentemente da sua 
localização, uma farmácia aguarda, 
no máximo, 5,7 horas por uma 
encomenda.
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Uma vez mais, o Conselho do Colégio de 
Especialidade de Indústria Farmacêutica da 
Ordem dos Farmacêuticos (CCEIF-OF) reuniu 
os farmacêuticos de indústria para mais uma 
edição da Reunião Anual do Colégio de Indústria 
(RACI), um evento de referência para todos os 
profissionais do setor. A primeira abordagem ao 

tema da edição deste ano esteve a cargo das 
farmacêuticas Fernanda Ralha, do Infarmed, 
e Paula Teixeira, da Bial, que falaram sobre 
qualificações pessoais e serialização. Também 
o presidente do Conselho do Colégio fez 
uma primeira apresentação sobre a revisão 
das Normas para Atribuição do Título de 

Especialista em Indústria Farmacêutica. Nuno 
Moreira esclareceu as principais dúvidas dos 
colegas sobre a atribuição da especialidade e 
explicou a articulação com o novo modelo de 
atribuição de competências farmacêuticas, 
cujo regulamento promove uma distinção 
clara entre competências transversais e 

RACI JUNTOU FARMACÊUTICOS DE INDÚSTRIA NA BATALHA
O Colégio de Especialidade de Indústria Farmacêutica realizou nos dias 5, 6 e 7 de abril, na Batalha, a 37.a edição 
da sua Reunião Anual, este ano com o tema “Life Cycle Mangement: done or continously doing?”. O evento 
registou a participação de mais de uma centena de farmacêuticos e profissionais que trabalham nas diversas 
áreas e departamentos das empresas farmacêuticas.
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O Conselho do Colégio de Especialidade de 
Assuntos Regulamentares da Ordem dos 
Farmacêuticos (CCEAR-OF) organizou no dia 30 
de maio, em Lisboa, o seu primeiro Encontro 
Temático de 2019. Com uma abordagem 
teórico-prática, o evento debruçou-se sobre o 
tema da farmacovigilância, em especial sobre 
as responsabilidades da pessoa de contacto 
nacional. Perante uma plateia constituída 
maioritariamente por farmacêuticos 
especialistas em Assuntos Regulamentares, 
mas também com profissionais da indústria 
e da autoridade reguladora, a responsável da 
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 
do Infarmed, Fátima Canedo, explicou as 
obrigações das empresas detentoras de 
autorizações de introdução de medicamentos 
no mercado no âmbito do Sistema Nacional de 
Farmacovigilância, bem como as qualificações 
dos responsáveis pela farmacovigilância.
O farmacêutico Nuno Romão, da 
Servier, trouxe a perspetiva da indústria 
farmacêutica e a sua experiência profissional 
enquanto Regulatory Affairs Manager na 
empresa, apresentando as atividades de 
farmacovigilância desenvolvidas na Servier e 
os desafios que a monitorização de reações 
adversas implica.

FARMOCOVIGILÂNCIA 
FOI TEMA DE 
ENCONTRO DO CEAR 

competências específicas associadas a este 
ramo da atividade farmacêutica. O primeiro 
dia de trabalhos terminou com uma visita 
ao Mosteiro da Batalha, num dos momentos 
culturais organizados pelo Colégio, que 
potenciou também o convívio e networking 
entre profissionais do setor. 
O segundo dia foi preenchido com diversas 
apresentações relacionadas com a 
atividade e com as responsabilidades dos 
farmacêuticos de indústria. Durante a manhã, 
voltaram a ser focadas as qualificações e 
também os processos de validação, com 
intervenções sobre boas práticas de fabrico 
e a melhoria contínua, por exemplo. Na 
parte da tarde, o painel debruçou-se sobre 
a excelência operacional, com abordagens 
aos processos de registo eletrónico de lotes, 
aumento de produtividade e práticas de 
melhoria contínua.
Antes do encerramento do evento, houve 
ainda lugar para uma apresentação sobre 
as novas gerações de profissionais, bem 

como para a entrega do prémio ao melhor 
póster apresentado nesta edição da RACI, 
com o título "O Papel do Kaizen na Eficiência 
Operacional da Indústria Farmacêutica” da 
autoria da farmacêutica Ana Brízio. Nota ainda 
para a distinção do "patrocinador mais fiel”, a 
empresa Primanota, à qual foi entregue uma 
recordação pela sua participação na RACI, 
desde a primeira edição.
Presente no encerramento da Reunião, a 
bastonária da OF destacou o caráter inovador 
da indústria farmacêutica e o seu importante 
impacto na economia nacional. Ana Paula 
Martins apelou ao desenvolvimento de 
competências específicas dentro do novo 
enquadramento previsto no Regulamento para 
Atribuição de Competências Farmacêuticas, 
de forma a valorizar o profissional de indústria, 
e garantiu também o empenho da OF na 
defesa dos farmacêuticos como profissionais 
mais qualificados para exercício de cargos de 
direção técnica e qualified person na indústria 
farmacêutica.
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A Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia (APEF) defendeu 
a regulação dos descontos nas farmácias comunitárias, sugerindo a 
adequação desta prática “à realidade da grande maioria dos países 
europeus”. Os representantes dos estudantes do Mestrado Integrado 
em Ciências Farmacêuticas pretendem “a aprovação de legislação 
que aplique um teto percentual máximo de desconto permitido sobre 
a parte não comparticipada dos Medicamentos Sujeitos a Receita 
Médica, tal como previsto no Decreto-Lei n.o 62/2016”.
Os estudantes assumem a sua preocupação "pelo estado passivo 
com que diversas farmácias e parte do setor farmacêutico encaram 
a comercialização da saúde, evidenciada pela prática de campanhas 
promocionais e realização de descontos, que apenas servem como 
um modo de diferenciação entre estabelecimentos, quando o ónus 

deveria estar na valorização do aconselhamento ao utente”. A este 
propósito, o comunicado da APEF refere-se às Boas Práticas de 
Farmácia emitidas conjuntamente pela Federação Internacional 
Farmacêutica (FIP) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mas 
também ao Decreto-Lei que prevê a implementação de limitações 
na promoção de descontos sobre o preço dos medicamentos, bem 
como ao projeto de despacho elaborado pelo Ministério da Saúde 
que previa que os descontos não pudessem ser superiores a 3% 
sobre a parte não comparticipada.
A APEF lembrou ainda a resolução aprovada, por unanimidade, 
pela Assembleia Geral da Ordem dos Farmacêuticos, em março do 
ano passado, opondo-se prática de descontos sobre o preço dos 
medicamentos sujeitos a receita médica.

ESTUDANTES CONTRA DESCONTOS

COLÉGIO REVÊ 
MANUAL BOAS 
PRÁTICAS DE 
FARMÁCIA 
HOSPITALAR
O Conselho do Colégio de Farmácia Hospitalar 
da Ordem dos Farmacêuticos colocou em 
consulta pública os três capítulos do Manual 
de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar 
dedicados aos Processos de Suporte (Capítulo 
A), Aquisição e Armazenamento (Capítulo B) 
e Distribuição (Capítulo D). A revisão deste 
manual iniciou-se no mandato do anterior 
Conselho, procurando atualizar um referencial 
editado pela última vez em 1999.
Os contributos recolhidos pelos Conselho do 
Colégio de Especialidade vão ser compilados, 
analisados e avaliada a sua inclusão na nova 
versão, que será disponibilizada até final do 
corrente ano.

Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos 
dos Cuidados de Saúde (SPFCS) é a 
designação formal de uma nova associação 
científica que junta farmacêuticos que 
exercem a sua atividade em locais e 
instituições portuguesas onde se prestam 
cuidados de saúde. A SPFCS visa “contribuir 
para a melhoria das competências 
dos farmacêuticos e do nível científico, 
tecnológico e de gestão, que lhes permitam 
ser o garante de cuidados farmacêuticos 
integradores, não só em ambiente intra-
hospitalar como extra-hospitalar”, dizem 
os Estatutos recentemente aprovados. 
Entre outras atribuições, esta nova 
associação pretende também "contribuir 
para a capacitação estratégica, tática e 
operacional dos seus associados e dos 
locais de trabalho para se prepararem com 
antecipação para os desafios futuros”.
Uma das primeiras ações da associação 

foi a realização de um primeiro encontro, 
nos dias 10 e 11 de maio, em Tomar, que 
contou com a participação da bastonária da 
Ordem dos Farmacêuticos e várias dezenas 
de farmacêuticos de unidades de saúde 
espalhadas pelo país.

NOVA ASSOCIAÇÃO JUNTA FARMACÊUTICOS 
DE ENTIDADES PRESTADORAS DE CUIDADOS
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A convite da inspetora-geral da 
Inspeção Geral das Atividades em 
Saúde (IGAS), Leonor Furtado, o 
presidente da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Farmacêuticos 
(SRN-OF), Franklim Marques, 
participou como palestrante no 
encontro “Serões da Saúde 2019”, 
realizado a 8 de maio, no auditório 
da Polícia Judiciaria, em Lisboa, sob 
o tema “Ética: Valores bioéticos 
e mecanismos de garantira dos 
direitos dos doentes”.
A intervenção do responsável da 
OF incidiu sobre a “Ética na Prática 
Farmacêutica”, tendo sublinhado a 
sua importância na vida profissional 
do farmacêutico. A apresentação 
de casos práticos e situações do 
quotidiano permitiu refletir sobre 
princípios éticos e deontológicos 
no desempenho da atividade 
profissional farmacêutica.
Para o presidente da SRN-OF, 
“a amplitude de atuação do 
farmacêutico, desde o contacto 

direto com o utente, na farmácia 
comunitária, no hospital ou no 
laboratório de análises clínicas, nos 
cuidados paliativos, continuados 
ou nos lares de idosos, até ao 
resguardo do laboratório ou da 
investigação científica e clínica, 
quer individual quer integrado em 
equipas multidisciplinares de saúde, 
exige uma consciência ética que lhe 
permita responder às solicitações 
do dia a dia, orientar-se pelo 
respeito pela vida humana e atuar 
de acordo com a sua liberdade 
de consciência em situações 
de potencial conflito entre a 
ciência e os direitos do Homem”. 
Franklim Marques considera 
que os princípios basilares da 
bioética têm uma importância 
fundamental no dia-a-dia da 
prática profissional, englobando a 
beneficência, a não maleficência, 
a autonomia e a justiça, sendo por 
vezes aceite um quinto princípio, da 
proporcionalidade.

LIÇÃO DE ÉTICA NA PRÁTICA 
FARMACÊUTICA

A Secção Regional do Sul e 
Regiões Autónomas da Ordem 
dos Farmacêuticos (SRSRA-
OF) organizou no dia 7 de maio 
mais uma edição do seu Ciclo 
de Conferências, subordinado à 
temática “Women Leadership”, com 
o objetivo de promover, no seio da 
classe farmacêutica, a adoção de 
comportamentos conscientes e 
socialmente responsáveis sobre o 

tema, assim como de criar ferramentas que permitam uma 
maior valorização da mulher no seio do sistema de saúde, nos 
diferentes setores de atividade e dimensões de atuação.
O debate moderado pelo presidente da SRSRA-OF, Luís 
Lourenço, iniciou-se com a apresentação do relatório Pharmacy 
Workforce Intelligence: Global Trends Report 2018, elaborado 
pela Federação Internacional Farmacêutica, seguindo-se uma 
ronda de comentários em que participaram as farmacêuticas 
Clara Carneiro, Cristina Campos, Isaura Martinho e Catarina 
Nobre. 
Os resultados apresentados por Ema Paulino, da Direção 
Nacional da OF, mostram que a proporção de mulheres no 
mercado de trabalho farmacêutico entre 2009 e 2016 cresceu 
7,5%, o que significa que, em média, a percentagem feminina 
de toda a força global de trabalho farmacêutica aumentará na 
ordem dos 72% até 2030.
Sob este mote, seguiu-se um debate dinâmico sobre o 
“estado da arte” no setor, no que concerne ao número de 
profissionais do sexo feminino a exercerem funções em cargos 
de liderança, assim como sobre a perspetiva atual e futura 
do empoderamento feminino nas mais diversas áreas de 
intervenção da saúde.  

CICLO DE CONFERENCIAS 
DEDICADO À LIDERANÇA 
FEMININA 

“CONVERSAS FORA DA ORDEM” 
ARRANCAM NA FIGUEIRA DA FOZ

“NOITES NA ORDEM” COM  
LUÍS PORTELA

Realizou-se no dia 13 de junho, 
na Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Farmacêuticos, 
mais uma sessão do evento 
“Noites na Ordem", com o 
tema "Da Ciência ao Amor". A 
conferência esteve a cargo 
de Luís Portela, médico, 
empresário e um estudioso da 
espiritualidade, que estimulou 

a reflexão sobre a evolução 
do mundo em que vivemos 
e terminou com um emotivo 
debate sobre as questões da 
espiritualidade. Luís Portela 
advogou que, por um lado, 
a investigação científica e 
tecnológica permitiu maior 
conhecimento do corpo 
humano e as melhores 
formas de o manter saudável, 
e durante mais tempo, mas, 
por outro lado, descurou-se a 
espiritualidade e perderam-se 
valores, nomeadamente o 
respeito pelo outro e a defesa 
do bem maior e coletivo.

“MNSRM-EF – que realidade?” foi o 
ponto de partida a primeira edição 
do ciclo de Conversas Fora da 
Ordem, que a Secção Regional do 
Centro da Ordem dos Farmacêuticos 
(SRC-OF) pretende levar a vários 
pontos da zona centro do país, 
para a discussão de temas atuais e 
relevantes para a profissão.
Esta primeira conversa decorreu 
na Figueira da Foz, num formato de 

jantar-debate, que juntou 
mais de dezena e meia 
de colegas do concelho, 
tendo sido discutidos os 
medicamentos não sujeitos 
a prescrição obrigatória 
de dispensa exclusiva em 
farmácia e as listas de 
medicamentos autorizados 
em Portugal e noutros países 

europeus. Neste debate dinamizado 
pela presidente da SRC-OF, Anabela 
Mascarenhas, e por Cristina Silva, 
responsável da Serfarma, foram 
ouvidas e discutidas as sugestões 
dos colegas relativamente a 
medicamentos a incorporar na 
lista portuguesa, e que serão 
devidamente avaliadas no seio da 
Ordem.
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A Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Farmacêuticos (SRC-OF) organizou, no dia 
24 de maio, na Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Coimbra (FFUC), o curso 
“Manipulados – da teoria à inovação”, que 
para além de uma componente teórica de 

enquadramento legal e regulamentar, incluiu 
ainda uma componente técnico-prática nos 
laboratórios da FFUC.
Durante o período da manhã, o curso teve 
como palestrantes o bastonário da Ordem 
dos Farmacêuticos entre 2009 e 2016, Carlos 

Maurício Barbosa, que apresentou os aspetos 
éticos, deontológicos e regulamentares 
associados aos medicamentos manipulados, 
bem como responsáveis da empresa Fagron, 
Alexandre Nogueira e Marta Martínez, que 
apresentaram um conjunto de formulações 
inovadoras na área dos manipulados. Por 
fim, Aline Soares apresentou a realidade 
brasileira no que concerne à manipulação 
de medicamentos, com farmácias 
exclusivamente dedicadas à manipulação, 
num mercado concorrencial ao da indústria 
farmacêutica. O período da tarde, que 
decorreu nos laboratórios de tecnologia 
farmacêutica da Faculdade, foi integralmente 
dedicado à preparação de fórmulas 
inovadoras, pelos formandos, com o apoio e 
sob a orientação dos formadores.
Como nota final, importa realçar que, ao 
longo do curso, a ideia central que emergiu 
de todas as apresentações foi a de que a 
manipulação de medicamentos, mais do 
que uma representação do passado dos 
farmacêuticos, se tem vindo a assumir cada 
vez mais como o futuro, permitindo dar 
uma resposta individualizada e desenhada 
especificamente para as necessidades de 
cada doente em particular.

FORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS MANIPULADOS NA REGIONAL  
DO CENTRO

A Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT), 
que integra médicos e farmacêuticos das Administrações 
Regionais de Saúde (ARS) e de alguns hospitais do país, 
reúne mensalmente no Infarmed. No entanto, a pedido 
da ARS Norte, a Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Farmacêuticos (SRN-OF) disponibilizou o auditório do seu 
novo edifício para a realização da reunião no dia 5 de abril, 
reforçando também as excelentes relações institucionais 
entre estas duas instituições.

A Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Farmacêuticos recebeu, no dia 
31 de maio, a primeira reunião do 
Conselho Europeu das Profissões 
Liberais (CEPLIS), após as recentes 
eleições para o Parlamento Europeu. 
Durante os trabalhos foram eleitos os 
novos corpos sociais deste conselho, 
presidido agora pelo economista 
italiano, Gaetano Stella.

O CEPLIS é a única associação 
interprofissional que reúne os 
profissionais liberais a nível 
comunitário. Integra organizações 
interprofissionais e monoprofissais 
europeias e nacionais e tem como 
objetivos a coordenação e defesa 
dos interesses morais, culturais, 
científicos e materiais das profissões 
liberais.

SRN-OF ACOLHEU REUNIÃO 
DA CNFT

REUNIÃO DOS PROFISSIONAIS 
LIBERAIS EUROPEUS
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O projeto Geração Saudável concluiu mais 
um ano letivo, abrangendo mais de 16 mil 
jovens, professores e encarregados de 
educação, em mais de 600 sessões de 
formação e consciencialização, realizadas em 
cerca de uma centena de escolas do país. A 
iniciativa desenvolvida pela Secção Regional 
do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos 
Farmacêuticos (SRSRA-OF), com o apoio da 
farmacêutica Novo Nordisk, visa a educação 
e promoção da saúde junto das faixas 
etárias mais novas, estimulando a adoção de 
hábitos mais saudáveis e alertando para as 
patologias associadas a estilos de vida mais 
sedentários, bem como para a problemática 
das dependências e comportamentos aditivos e 
do uso responsável do medicamento.
“Esta edição do projeto Geração Saudável 
permitiu, mais uma vez, consciencializar mais 
de 16.000 jovens e crianças para a importância 
de um estilo de vida saudável e ativo. É 
muito importante alertar todos envolvidos 
neste projeto, sejam alunos, professores ou 
famílias, de que, por exemplo, a diabetes é 
uma patologia cuja incidência tem aumentado 
junto da população mais jovem. Aliás, estima-
se que a prevalência da diabetes no território 
nacional seja de 13,3%, sendo que cerca de 44% 

da população portuguesa ainda não estará 
diagnosticada”, refere Luís Lourenço, presidente 
da SRSRA-OF. 

Ao longo do último ano letivo, o projeto Geração 
Saudável realizou mais de 600 sessões de 
formação sobre a Diabetes, o Uso Responsável 
do Medicamento, e aos Dependências e os 
Comportamentos Aditivos. Esta iniciativa 
pretende consciencializar para o facto de a 
diabetes estar associada a outras patologias 
como, por exemplo, patologias renais e 
cardiovasculares, que são significativamente 
responsáveis pelos casos de morbilidade e 
mortalidade na sociedade europeia. Através do 
diagnóstico precoce, acompanhamento dos 
doentes e acesso aos tratamentos adaptados 
às necessidades de cada doente é possível 
reduzir o risco de complicações e melhorar a 
qualidade de vida das pessoas com diabetes. 
“O papel do farmacêutico na sociedade também 
foi um tema abordado nestas sessões, pois é 
necessário olhar para estes profissionais de 
saúde como intervenientes ativos na saúde 
pública, próximos das comunidades, e alguém 
a quem se pode recorrer. Em suma, este foi 
um ano muito positivo para o projeto, pois 
conseguimos ter mais 83 novos formadores 
e aumentámos tanto o número de escolas 
interessadas em receber as nossas palestras, 
como o número de alunos que realizaram as 
nossas formações”, conclui Luís Lourenço.

PROJETO GERAÇÃO SAUDÁVEL CHEGA A MAIS  
DE 16 MIL JOVENS

Nos dias 14, 15 e 16 de maio, 
a Secção Regional do Sul e 
Regiões Autónomas da Ordem 
dos Farmacêuticos (SRSRA-
OF) organizou uma receção 
aos alunos estagiários do 
ano letivo 2018/2019. Esta 
atividade, complementar ao 
estágio curricular, tem como 
objetivo dar as boas-vindas 
aos estudantes finalistas 
do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas das instituições de ensino superior da área de jurisdição da 
SRSRA, nomeadamente a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL), 
Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz (ISCSEM), Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias (ULHT), e Universidade do Algarve (UAlg).
Com o intuito de preparar os futuros farmacêuticos para o mercado de trabalho e 
facultar-lhes as ferramentas necessárias para os desafios que se aproximam, no 
domínio das soft skills, o programa integrou ainda a workshop "Personal Branding & 
Personal Change Management”, dinamizada em parceria com a Associação Europeia de 
Estudantes de Farmácia (EPSA).
Estas sessões contaram com a participação da bastonária da OF, Ana Paula Martins, e do 
presidente SRSRA-OF, Luís Lourenço, que transmitiram mensagens de força e motivação 
para a geração de futuros farmacêuticos, lembrando as suas responsabilidades 
enquanto profissionais de saúde e apelando à participação assídua nas várias atividades 
do setor.

RECEÇÃO AO ALUNO ESTAGIÁRIO 

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) acolheu, no 
âmbito de um programa de estágios da Federação 
Internacional Farmacêutica, duas estudantes  
da St. Louis College of Pharmacy. Ao longo de 
uma semana, visitaram as várias entidades e 
stakeholders do setor farmacêutico em Portugal, 
tais como a Associação Nacional das Farmácias 
(ANF), os Serviços Farmacêuticos do Hospital Egas 
Moniz, a Associação de Distribuidores Farmacêuticos 
(Adifa), o Infarmed, a Associação Portuguesa de 
Indústria Farmacêutica (Apifarma), a Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa, entre outras. 
As futuras farmacêuticas desenvolveram dois 
projetos de investigação, com o objetivo de 
compreender de forma mais profunda a atual 
realidade nacional e internacional sobre tópicos 
pertinentes e atuais do setor farmacêutico. Foram 
dias de partilha de conhecimentos científicos, 
técnicos e profissionais que enriqueceram 
e contribuiram, sem dúvida, para uma maior 
visibilidade dos projetos desenvolvidos em Portugal 
além-fronteiras. 

VISITA DOS ESTUDANTES 
DA UNIVERSIDADE  
DE ST. LOUIS



20  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

O projeto BERC-Luso organizou 
um primeiro simpósio 
internacional sobre as melhores 
práticas internacionais em 
matéria de investigação clínica. 
O evento juntou os parceiros do 
projeto, juristas e embaixadores 
dos PALOP para debater o 
quadro ético e regulamentar 
das respetivas comissões de 
ética e autoridades nacionais do 
medicamento.

O projeto BERC-Luco (Biomedical Ethics and 
Regulatory Capacity Building Partnership 
for Portuguese Speaking African Countries), 
que visa a capacitação ética e regulamentar 
na área dos ensaios clínicos nos países 
lusófonos, é um projeto de três anos, 

que teve início em outubro de 2018, após 
aprovação e financiamento pelo Programa 
EDCTP2 (Parceria entre a Europa e os Países 
em Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos), com o apoio da União 
Europeia e cofinanciado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian.
O simpósio organizado no dia 6 de junho, 
no auditório do Infarmed, em Lisboa reuniu, 
pela primeira vez, os diferentes parceiros 
– Cátedra UNESCO de Bioética, Comissão 
de Ética para a Investigação Clínica, 
Infarmed e Ordem dos Farmacêuticos – e 
representantes dos países envolvidos 
– Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau e 
Moçambique (São Tomé e Príncipe é membro 
observador. A abertura esteve a cargo do 
secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
Francisco Ramos, e da secretária de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, 
Teresa Ribeiro, que testemunharam o apoio 
do Governo e a relevância deste projeto para 

o reforço dos laços de cooperação entre os 
países da comunidade lusófona. 
A coordenadora do BERC-Luso, Maria do Céu 
Patrão Neves, recordou a génese do projeto 
e apresentou as linhas gerais das atividades 
a desenvolver nos três anos do projeto. O 
BERC-Luso prevê cinco programas de ação, 
o primeiro dos quais dedicado à legislação, 
no âmbito do qual foi realizado um estudo 
legislativo comparativo do enquadramento 
ético e regulamentar na área da 
investigação clínica nos diferentes países. 
Este trabalho foi apresentado pela Comissão 
Executiva do BERC-Luso aos embaixadores 
dos países parceiros, no decorrer do mês 
de abril, e serviu de base para o workshop 
de três dias realizado nas vésperas do 
Simpósio, que juntou juristas de todos os 
países envolvidos no projeto. Os resultados 
foram também apresentados e debatidos 
durante um dos painéis do evento, tendo 
como objetivo a definição de um quadro 

BERC-LUSO DESENVOLVE ESTUDO 
DE CAPACITAÇÃO ÉTICA E REGULAMENTAR
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ético e regulamentar comum e transversal aos 
diferentes países, que respeite as melhores práticas 
internacionais na área da investigação clínica. "Os 
parceiros mais importantes, a alma deste projeto, 
são os países africanos de língua oficial portuguesa: 
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique”, 
lembrou a coordenadora, que sublinhou também 
o envolvimento de São Tomé e Príncipe como 
"observador ativo”.
Também a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos 
reiterou o envolvimento da organização neste 
projeto, lembrando o histórico de cooperação dos 
farmacêuticos com os seus colegas dos países 
lusófonos, quer na área da formação académica, 
da assistência farmacêutica e da promoção da 
qualidade dos cuidados de saúde.
O simpósio foi o primeiro ato público do projeto 
BERC-Luso, cujos trabalhos decorrem há já oito 
meses. Foi também o momento para apresentação 
do website oficial do projeto, em www.berc-luso.com, 
que será a plataforma privilegiada de comunicação 
entre os países envolvidos no projeto.

BERC-LUSO DESENVOLVE ESTUDO 
DE CAPACITAÇÃO ÉTICA E REGULAMENTAR

A secretária de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação e 
a bastonária da Ordem dos 
Farmacêuticos (OF) estiveram 
reunidas para analisar os projetos de 
cooperação desenvolvidos pela OF, 
em especial nas áreas da formação 
pré e pós-graduada, assistência 
farmacêutica nos países africanos de 
língua portuguesa e capacitação da 
profissão no espaço lusófono.
Acompanhada pelo presidente 
do Conselho Nacional para a 
Cooperação, Helder Mota Filipe, a 
bastonária apresentou formalmente 
o projeto BERC-Luso, de reforço e 
capacitação ética e regulamentar 
nos países africanos de língua oficial 
portuguesa, na área da investigação 
biomédica, com particular enfoque 
nos ensaios clínicos. A OF é a 
entidade coordenadora deste projeto, 
financiado pelo EDCTP - The European 
& Developing Countries Clinical Trials 

Partnership, que faz parte do programa 
Horizonte 2020 e tem a duração de 
três anos.
A secretária de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, Teresa 
Ribeiro, saudou as iniciativas 
apresentadas, elogiando a elevada 
atividade da OF no âmbito da 
cooperação com os países lusófonos, 
em total sintonia com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas e atendendo às áreas 
críticas de desenvolvimento da saúde 
nestes países.
Da agenda desta audição fez 
também parte a análise da situação 
de emergência humanitária em 
Moçambique, devido à passagem do 
ciclone Idaí, e a organização de uma 
resposta nacional eficaz e coordenada 
que permita conciliar a vontade de 
envolvimento das diferentes entidades 
com as necessidades identificadas no 
terreno.

BASTONÁRIA E SECRETÁRIA DE ESTADO 
ANALISAM PROJETOS DE COOPERAÇÃO 
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Revista da Ordem dos Farmacêuticos (ROF): O que motivou o 
lançamento do projeto BERC-Luso, nesta altura?
Maria do Céu Patrão Neves (MPN): O texto da proposta da Comissão 
Europeia, em 2012, para um Regulamento Europeu sobre Ensaios Clínicos 
(Regulamento 536/2014, do Parlamento e do Conselho Europeu, que 
altera o paradigma dos pedidos de autorização para realização de 
ensaios clínicos para medicamentos de uso humano na UE), evidenciava 
de forma inequívoca encontrarmo-nos numa nova fase da sua evolução. 
A UE assumia então claramente a intenção de criar condições para atrair 
a realização de ensaios clínicos no espaço europeu, pelo importante 
contributo destes para o desenvolvimento da investigação científica de 
ponta, assim como pelo significativo retorno económico, direto e indireto, 
que gera.
Tornava-se assim evidente que a fase de deslocalização dos ensaios 
clínicos para países terceiros, no sentido de agilizar a sua realização e de 
baixar custos também pela quase inexistência de exigências legislativas 
e burocráticas, se estava a esgotar… De facto, os promotores de ensaios 
clínicos, regra geral, preferem trabalhar hoje em contextos legislativos 
exigentes e claros. 
Neste contexto, os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), 
não dispondo de legislações robustas neste âmbito de investigação 
tornar-se-ão cada vez mais preteridos, não beneficiando, pois, das 
apontadas vantagens gerais da realização de ensaios clínicos em 
território nacional, a que acrescentaríamos a possibilidade de estudo 
de doenças endémicas, acesso a fármacos de última geração e de 
equipamentos de ponta, formação profissional, etc., etc.
A capacitação ética e regulamentar em investigação biomédica tem 
sido amplamente promovida pela UNESCO e pela Organização Mundial 
da Saúde, mas quase sempre em inglês e francês, excluindo assim os 
países de língua portuguesa. O BERC-Luso surge no sentido de contrariar 
definitivamente esta situação.
 
ROF: Houve recentemente alguma manifestação de interesse, da 
parte de indústrias ou instituições internacionais, em desenvolver 
investigação clínica nestes países? 
MPN: O interesse em realizar investigação clínica nos PALOP existe 
certamente. Aliás, um indício recente muito significativo foi o número 
de contactos que o BERC-Luso recebeu, aquando da organização 
do Simpósio “As melhores práticas internacionais em matéria de 
investigação clínica: uma parceria com Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa”, por parte de instituições portuguesas de natureza 
distinta que partilhavam o interesse pela investigação clínica nos 
PALOP. Interesse existe, importa trabalhar as condições no terreno para 
que esse interesse se concretize na salvaguarda dos interesses das 
populações e do país em geral.

ROF: Em linhas gerais, como caracteriza o estado atual da ética e da 
investigação clínica nos países lusófonos envolvidos neste projeto? 
Estamos perante quadros muito subdesenvolvidos?
MPN: Há investigação biomédica e especificamente ensaios clínicos a 
decorrer nos PALOP. A nossa ação, dentro do BERC-Luso, é promover 

as melhores condições para a sua realização de forma a garantir 
que as populações e os Estados beneficiem significativamente com 
este seu acolhimento, contrariando assim o desinteresse da indústria 
farmacêutica em trabalhar nestes contextos escassamente legislados e 
uma segunda “deslocalização “ agora para os países de origem…

ROF: Falemos do projeto. Foi feito um estudo comparativo da 
legislação atualmente em vigor nestes países com as boas práticas 
internacionais. Que principais diferenças existem?
MPN: O BERC-Luso é composto por cinco Programas de Acção (Work 
Packages), o primeiro dos quais é precisamente o De legis, ou legislativo. 
Este tem por objetivo a realização de um estudo comparativo entre as 
legislações dos PALOP e as boas práticas internacionais em matéria de 
investigação biomédica.
Neste âmbito, começámos por constituir uma equipa de juristas com 
representantes de todos os países parceiros – Adelino Quiteque (Angola), 
João Semedo (Cabo Verde), Cristodolindo Mendes da Costa (Guiné-
Bissau), Virgílio Uamba (Moçambique), tendo igualmente incluído Hélder 
Vaz (S. Tomé e Príncipe – país observador) – com a colaboração de Joana 
Castro (Infarmed) e sob a coordenação de Paula Martinho da Silva. Os 
aspetos fundamentais apurados nos PALOP foram: elevado interesse 
em apoiar a investigação científica; existência de legislação que mais 
direta ou indiretamente se pode aplicar aos ensaios clínicos sem que, 
todavia, se encontre regulamentada; existência de alguns órgãos de 
apreciação ética que carecem de revisão na sua constituição e modo de 
funcionamento. 
 
ROF: Acredita que, na senda deste estudo, serão implementadas 
alterações legislativas nos quatro países em matéria de investigação 
biomédica? Já foram feitas recomendações nesse sentido?
MPN: Proceder a alterações legislativas em qualquer país soberano 
depende dos seus legítimos órgãos de poder. Além disso, exigirá sempre 
um processo longo e complexo, diferente em cada um dos PALOP, 
decorrente das suas respetivas legislações.

PROMOVER CONDIÇÕES PARA MAIS E MELHOR  INVESTIGAÇÃO CLÍNICA NOS PALOP

MARIA DO CÉU PATRÃO NEVES, COORDENADORA DO PROJETO BERC-LUSOEntrevista
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Plenamente conscientes destes factos, bem como do imperativo 
incontornável de legislações nacionais conformes às boas práticas 
internacionais em matéria de ensaios clínicos, para a realização destes 
em condições vantajosas para o país de acolhimento e suas populações, 
procedemos à planificação estratégica deste objetivo, contemplando 
também uma atenção muito especial ao plano político. Assim, temos 
estado em contacto próximo com os Ministérios da Saúde dos nossos 
países parceiros, desde a preparação da candidatura do projeto e, 
certamente, sobretudo após a sua aprovação. Com efeito, foram estes 
Ministérios que indicaram o jurista a integrar no BERC-Luso o que, por si 
só, testemunha empenho político, sem o qual nenhuma revisão legislativa 
será feita. Os juristas mantêm-se em contacto com os Ministérios e a 
eles reportam a prossecução dos trabalhos que a equipa de juristas do 
BERC-Luso vai desenvolvendo. 
Paralelamente, desenvolvemos contactos com todos os embaixadores 
dos países parceiros acreditados em Portugal, os quais, desde o primeiro 
momento, manifestaram o seu apoio ao BERC-Luso e têm, desde 
então, colaborado intensamente no projeto. Esta colaboração tem-se 
desenvolvido em três vertentes complementares. Primeiramente, na 
divulgação do projeto e das suas iniciativas públicas junto dos seus 
cidadãos residentes em Portugal. Depois, na sua participação direta 
em reuniões, intervenção no Simpósio, colaboração na organização 
do Simpósio, assistência à equipa de juristas. Em terceiro lugar como 
interlocutor próximo e privilegiado com os Ministérios da Saúde e o 
poder político em geral.
Estamos convictos que enveredámos pela via correta para promover 
a mudança, a qual cabe inteiramente aos países parceiros. Em todo o 
caso, as recomendações, ou melhor, as sugestões do Estudo Legislativo 
Comparativo elaboradas com muito pormenor e entregues, em abril 
passado, aos embaixadores e, através deles aos respetivos Ministérios da 
Saúde, são solidamente fundamentadas e bastante detalhadas.

ROF: Este é o objetivo final do projeto BERC-Luso?
MPN: O objetivo final do BERC-Luso é promover a implantação de todas 
as condições necessárias e convenientes para os PALOP acolherem cada 
vez mais ensaios clínicos, beneficiando plenamente dos seus retornos, 

procurando-se também converter os atuais formandos em futuros 
formadores num processo replicador que garantirá um sucesso dos 
objetivos do BERC-Luso para além da sua vigência.

ROF: Uma das ações previstas é o desenvolvimento de um curso 
de formação e estágios intensivos para capacitar os profissionais 
das autoridades nacionais. Explique-nos um pouco melhor em que 
consistem estes cursos?
MPN: Vamos começar a organizar o curso educativo e o estágio 
formativo para os 25 profissionais que integram o projeto (cinco por 
país), a partir do próximo mês de maio. O curso será ministrado em Cabo 
Verde e visa sobretudo transmitir conhecimentos relativos a todas as 
exigências éticas e regulamentares para a realização dos ensaios clínicos 
e debater a sua correta adaptação a cada contexto nacional; o estágio 
decorrerá em Lisboa e visa proporcionar o trabalho efetivo a desenvolver 
neste âmbito com a supervisão dos formadores. 
Os formadores pertencem a cada uma das instituições que compõem 
o Conselho Executivo as quais, no seu conjunto, cobrem todas as 
necessidades educativas e formativas, com autoridade especializada.

ROF: O BERC-Luso tem alguns parceiros nacionais: Cátedra UNESCO 
de Bioética, CEIC, Infarmed e OF. Qual o papel de cada uma destas 
entidades?
MPN: O BERC-Luso é de iniciativa e responsabilidade das quatro 
instituições que referiu, as quais, no seu conjunto, constituem o Conselho 
Executivo do projeto. 
Traçando a genealogia deste projeto, recordo que a ideia partiu da 
Cátedra UNESCO de Bioética que contactou diretamente a OF, desafiando 
a uma candidatura conjunta ao EDCTP. Quando começámos a desenhar 
a candidatura considerámos que a CEIC seria uma enorme mais-valia 
para o projeto e, um pouco mais tarde, propusemos ao Infarmed que se 
associasse a esta candidatura, o que fez sem hesitação.
O objetivo da coordenação da candidatura era reunir as instituições 
portuguesas mais destacadas na área da apreciação ética e regulamentar 
no domínio da investigação biomédica e, muito particularmente na de 
Ensaios Clínicos. Conseguimos, pois, reunir competência ética de elevado 
nível com a participação da única Cátedra UNESCO neste domínio 
em Portugal; competência específica no domínio da avaliação dos 
ensaios clínicos com a CEIC; autoridade e experiência na regulação do 
medicamento com o Infarmed; e especialização científica com a OF.
Aliás, projetámos esta mesma lógica de associar a capacidade ética 
e a competência regulamentar também no plano internacional ao 
envolvermos também, respetivamente, a Divisão da UNESCO e a 
Organização Mundial de Saúde. 
 
ROF: Este projeto deverá estar concluído em 2021. Qual o custo total 
estimado e a percentagem de comparticipação da Fundação Calouste 
Gulbenkian e da União Europeia, respetivamente?
MCPN: O BERC-Luso foi aprovado com um orçamento total, para os três 
anos do seu desenvolvimento, de 300 mil euros, 125 mil dos quais da 
responsabilidade da Fundação Calouste Gulbenkian. 

PROMOVER CONDIÇÕES PARA MAIS E MELHOR  INVESTIGAÇÃO CLÍNICA NOS PALOP
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Enquanto presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, entre 2012 e 2015, criou o SiNATS e o 
Fórum das Agências Reguladoras dos Países do Espaço Lusófono. Ex-secretário de Estado da 
Saúde no governo anterior, Eurico Castro Alves dirige o Departamento de Cirurgia do Centro 
Hospitalar do Porto, cidade de onde é natural e onde se formou e especializou naquela área. 
Foi ainda vogal do Conselho Diretivo da Entidade Reguladora da Saúde, entre 2005 e 2012. 

Eurico Castro Alves, presidente da Comissão Organizadora da Convenção Nacional da Saúde

Ricardo Nabais, jornalista convidado

O contacto de várias décadas com o Serviço Na-
cional de Saúde (SNS) e com as dificuldades do 
sistema não lhe baixou a fasquia do otimismo: 
“Acredito que a situação irá ser revertida. Os 
sucessivos governos de Portugal, independen-
temente das suas ideologias políticas, sempre 
souberam, nas mais diversas situações, resolver 
positivamente questões críticas e essenciais para 
o país”, afirma, nesta entrevista à ROF. Neste 
contexto de saúde pública, destaca o papel fun-
damental das farmácias, que “são e constituem 
fatores decisivos para que se possam colmatar 
algumas insuficiências do sistema, e isto é parti-
cularmente determinante para o interior do país”.    

ROF: O SNS debate-se, nos últimos anos, 
com suborçamentação. Disse, em entrevista 
(cito de cor), que a expectativa dos cidadãos 
e dos profissionais, pela alta fasquia que im-
põe, poderia pô-lo em causa. Pode comentar?
Eurico Castro Alves (ECA): Disse e reafirmo 
que se nada se fizer nos próximos tempos em 
relação ao problema da suborçamentação cró-
nica do SNS este ficará em causa e defraudará 
definitivamente a expectativa dos cidadãos e dos 
profissionais. A fasquia está alta em termos de 
expectativas, e muito bem. Os últimos 40 anos 
foram de construção progressiva deste SNS 
que, não sendo perfeito – longe disso –, é capaz 
de garantir cuidados de saúde diferenciados a 
todos os portugueses, independentemente da 
sua condição social ou localização geográfica. 
É obrigação desta geração melhorar e aumentar 
a eficiência deste SNS.
ROF: Como se poderá inverter essa situação?
ECA: Acredito que a situação irá ser revertida. 

Os sucessivos governos de Portugal, indepen-
dentemente das suas ideologias políticas, sempre 
souberam, nas mais diversas situações, resolver 
positivamente questões críticas e essenciais para 
o país. Desta vez não será diferente, e estou con-
victo de que qualquer que seja o próximo governo 
haverá suficiente sentido de responsabilidade 
para se encontrarem as soluções necessárias. Já 
agora, permitam-me que acrescente que entendo 
que a solução necessária não é apenas, e só, au-
mentar o financiamento. É necessário, mas por 
si só não resolverá os desafios que enfrentamos 
hoje quanto à sustentabilidade, ao acesso, à efi-
ciência, à segurança e à qualidade. Quem vier 
governar terá de ter inteligência estratégica de 
saber encontrar reformas e reestruturações que 
aperfeiçoem e desenvolvam o desempenho do 
sistema e das instituições públicas prestadoras 
de cuidados de saúde. Para além disto, e este é 
um fator crucial, ter-se-á obrigatoriamente de 
mobilizar e motivar todos os intervenientes no 
setor: dirigentes, profissionais e indubitavel-
mente os cidadãos. 

ROF: É possível antever um eventual colapso 
do sistema, tendo em conta que o SNS é tido 
pela população como uma das grandes, senão 
a maior, das conquistas da nossa democracia?
ECA: Sem dúvida o SNS é uma das grandes 
conquistas da nossa democracia. Muito sin-
ceramente, não acredito que venha a ocorrer 
qualquer colapso do sistema. Como já disse 
anteriormente acredito nas capacidades dos 
portugueses e dos seus dirigentes. Dizia o 
poeta Camões “a necessidade aguça a arte e 
o engenho”. 

ROF: Essas carências de investimento refle-
tem-se, também, nas farmácias hospitalares?
ECA: Obviamente que as carências dos in-
vestimentos têm tido reflexos negativos e não 
desprezáveis nas farmácias hospitalares. 

ROF: A evolução dos serviços nas farmácias 
pôde colmatar algumas dessas insuficiências 
do sistema, no interior, por exemplo?
ECA: Como sabe, tenho publicamente e rei-
teradamente defendido um maior papel das 
farmácias portuguesas no contexto global do 
SNS. Os serviços farmacêuticos, em particular 
nas farmácias comunitárias, no seguimento de 
doentes crónicos, podem ser extremamente 
úteis a complementar a ação do médico de 
família e a ter um papel muito importante na 
prevenção da doença. Portanto, digo e conti-
nuo a dizer que as competências dos farma-
cêuticos, a proximidade que é inquestionável 
junto dos cidadãos, são e constituem fatores 
decisivos para que se possam colmatar algu-
mas insuficiências do sistema, e isto é parti-
cularmente determinante para o interior do 
país, onde os serviços farmacêuticos são de 
uma utilidade enorme para o cidadão e para 
a saúde em geral.

ROF: Tem uma carreira que, às funções go-
vernativas e em cargos como o que desempe-
nhou no Infarmed, por exemplo, anda lado 
a lado com as questões da investigação, no-
meadamente na área da cirurgia. Como vê o 
futuro da investigação médica no nosso país?
ECA: Temos assistido a um franco e saudável 
desenvolvimento da investigação médica no 

“O NOSSO PAÍS E A UE CADA VEZ 
MAIS ALINHADOS DEVERÃO ACOLHER 
A INOVAÇÃO DE FORMA EFICIENTE”

Aqui ao lado
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área e a pressão existente para o consumo cada 
vez maior em saúde. Neste sentido, é funda-
mental distinguir bem o que é a verdadeira 
inovação e o que não é, e saber avaliar bem 
o custo-efetividade das novas tecnologias de 
saúde. Foi aliás esse um dos objetivos que 
levou à criação do Sistema Nacional de Ava-
liação de Tecnologias de Saúde (SiNATS). É 
também preciso estar atento às terapêuticas 
avançadas, como por exemplo a terapêuti-
ca génica, e procurar avaliar não apenas os 
seus resultados clínicos imediatos, como os 
efeitos a longo prazo. O nosso país e a União 
Europeia deverão cada vez mais alinhados 
conjuntamente a colher a inovação de for-
ma eficiente. Ou seja, a encontrar mecanis-
mos adequados que permitam aos cidadãos 
aceder o mais rapidamente possível a todo o 
tipo de terapêutica inovadora e indestrutí-
vel, de modo a que não seja posta em causa 
a comportabilidade económica e financeira 
dos países, e que permitirá otimizar os resul-
tados em saúde.

nosso país. A Investigação médica é uma das 
grandes oportunidades para Portugal. Deverá 
ser melhor organizada, sistematizada e ofe-
recer respostas mais rápidas e coordenadas. 
Tomemos o exemplo da Bélgica, um país com 
características semelhantes a Portugal e que 
fatura milhões anualmente apenas com en-
saios clínicos. Adicionalmente, a investigação 
clínica cria valor e riqueza, bem como postos 
de trabalho altamente qualificados. Acredito 
como muito otimismo que o futuro da inves-
tigação científica médica será de crescimento 
e trará, seguramente, ao nosso país resultados 
e repercussões muito positivas. 

ROF: Enquanto governante, passou por uma 
das fases economicamente mais exigentes em 
relação ao SNS. Crê ser possível recuperar, 
tendo em conta as exigências europeias sobre 
a manutenção de défices baixos?
ECA: De facto, passámos momentos muito 
exigentes e muito difíceis por força da crise 
económica de então. Os custos com a saúde são 

crescentes e não se prevê que venham a baixar 
nos próximos anos. Importa aqui apostar na 
prevenção da doença e na otimização dos gastos 
em saúde. Entendo que as exigências europeias 
sobre manutenção de défices baixos são de 
compreender e aceitar, porque visam um bem 
maior que é o da sustentabilidade económica e 
financeira de toda a União Europeia. Também 
entendo que este enquadramento regulamentar 
não põe em causa a recuperação funcional do 
nosso sistema de saúde, antes pelo contrário, 
cria um ambiente de combate ao desperdício 
e à gestão negligente. 

ROF: Teve também um cargo na fiscaliza-
ção dos medicamentos, particularmente 
enquanto integrou o Grupo dos Chefes das 
Agências do Medicamento no Espaço Eco-
nómico Europeu. Quais são os grandes de-
safios a esse nível?
ECA: Perspetivam-se grandes desafios no setor 
do medicamento para os próximos tempos. 
Prendem-se com a inovação constante nesta 

“AS COMPETÊNCIAS DOS FARMACÊUTICOS CONSTITUEM FATORES DECISIVOS  
PARA QUE SE POSSAM COLMATAR ALGUMAS INSUFICIÊNCIAS DO SISTEMA,  
E ISTO É PARTICULARMENTE DETERMINANTE PARA O INTERIOR DO PAÍS,  
ONDE OS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS SÃO DE UMA UTILIDADE ENORME PARA  
O CIDADÃO E PARA A SAÚDE EM GERAL”

Aqui ao lado



Mediador Ageas Seguros

Contacte-nos:

linhas exclusivas a Farmacêuticos
217 943 021 | 226 081 621
dias úteis, das 8h30 às 19h00

www.ageas.pt/farmaceuticos
farmaceuticos@ageas.pt

PUB. (10/2018). Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
As condições apresentadas estão sujeitas a confirmação pela Ageas Portugal e são de exclusiva utilização na Rede Médis.
Cosseguradores
Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial do Porto. 
Capital Social 36.970.805 Euros 

Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A.
Sede: Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744-002 Porto Salvo.
Pessoa Coletiva n.º 503 496 944, matriculada sob esse número na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de € 12.000.000,00

saúdeexclusive

Um seguro de saúde cheio de vantagens para os membros das Ordens e Associações 
Profissionais e suas famílias com quem a Ageas Seguros tem protocolo. 

Em destaque: 
    cobertura de estomatologia, próteses e ortóteses com capitais elevados; 
    reembolsamos até 80% as despesas com medicamentos, prescritos por um médico, 
    sejam ou não comparticipadas pelo Serviço Nacional de Saúde. 
(coberturas disponíveis nas opções 2, 3 e 4)  

Mais proteção para si e para quem lhe é especial. 

Saiba mais em www.ageas.pt/farmaceuticos

Há um serviço pessoal de saúde para cada um de nós.

Novo
Seguro 

de saúde

ordens profissionais

www.coloradd.net

Ageas Seguros | siga-nos em

www.ageas.pt

af imprensa ageas saude exclusive medis 210x297 ordem farmaceuticos.indd   1 04/10/18   17:08



28  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS



Tema de capa

REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 29

FARMACÊUTICOS 
PARA TODA A OBRA 

São o braço-direito de médicos e enfermeiros e garantem que o 
medicamento chega, em condições, a quem deve. Num cenário de catástrofe, 
um farmacêutico pode fazer muita diferença. A ROF falou com profissionais 

que estiveram recentemente em Moçambique, após o ciclone Idai. 

Sónia Graça, jornalista convidada
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«Sempre quis participar numa missão em 
que pudesse aplicar o meu know-how como 
farmacêutica.» O desejo de Rafaela Silva con-
cretizou-se: em junho, partiu para a cidade da 
Beira, em Moçambique, onde esteve durante 
25 dias com uma equipa destacada para apoiar 
a população que sobreviveu ao ciclone Idai e 
que, cinco meses depois, ainda sente na pele 
os efeitos da devastação. 
Voluntária há cinco anos nas equipas de emer-
gência da Cruz Vermelha, Rafaela sabe que é 
muito raro, se não inédito, os farmacêuticos 
integrarem missões de ajuda humanitária. 
Por isso, mal soube da Operação Embondei-
ro, que nasceu da parceria entre a Cruz Ver-
melha e a Médicos do Mundo, não hesitou 
em voluntariar-se. Como ela, outros colegas 
já lá estiveram, apoiando o trabalho de orga-
nizações não-governamentais. Outros foram 
destacados no âmbito das suas funções, como 
foi o caso dos farmacêuticos do Laboratório 
Militar e do INEM. 
Rafaela chegou já após a fase aguda, mas ain-
da viu muitos sinais de destruição na região 
da Beira. «Árvores caídas, estradas cortadas, 
edifícios sem teto...», conta à ROF a farmacêu-
tica, de 25 anos. O hospital de campanha foi 
montado, em março, perto do centro de saúde 
de Macurungo, um dos bairros da Beira mais 
afetados pelo ciclone. E, durante 25 intensos 
dias, trabalhou ao lado de médicos, enfermei-
ros e outros profissionais, que reforçaram os 
cuidados de saúde e o suporte medicamentoso 

prestados na unidade de saúde de Macurungo. 
Logo em março, foram enviadas 15 toneladas 
de medicamentos e material médico. 
«Quando cheguei, eles tinham uma rutura de 
stocks de muitos medicamentos», recorda Ra-
faela, a única farmacêutica da equipa, que teve 
a cargo a gestão diária da farmácia, garantindo 
a permanência de stocks e a conservação dos 
medicamentos: «A  nossa presença permitiu 
que muitas pessoas tivessem acesso a medi-
camentos dispensados por um profissional 
de saúde certificado, que fez aconselhamento 
terapêutico.»

AJUDOU A SALVAR BEBÉ 
COM HIPOGLICEMIA 
Essa é, justamente, a mais-valia dos farmacêu-
ticos: «Apoiei os nossos médicos e enfermeiros, 
esclarecendo dúvidas de medicação. O trabalho 
era verdadeiramente multidisciplinar. O médi-
co não tinha qualquer problema em discutir, 
comigo, a melhor opção perante os fármacos 
que tínhamos disponíveis. Se não havia algo, 
eu aconselhava uma alternativa terapêutica.» 
Além disso, Rafaela quis conhecer os colegas 
do centro de saúde para perceber as suas ne-
cessidades: «Lembrava que na nossa farmácia 
havia paracetamol em xarope e que, por isso, 
não tinham de dar comprimidos às crianças.» 
Como a própria diz, o farmacêutico consegue 
«atuar na comunidade e transmitir o que sabe 
de muitas maneiras». Exemplos não faltam: 
com a ajuda da enfermeira-pediatra do cen-

«O FARMACÊUTICO CONSEGUE 
ATUAR NA COMUNIDADE E 
MOSTRAR O QUE SABE DE 
MUITAS MANEIRAS», GARANTE 
RAFAELA SILVA
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tro de saúde, elaborou tabelas com doses de 
paracetamol a administrar em função do peso 
(até 50 quilos), que espalhou pelos consultó-
rios; ajudou a enfermeira de saúde materna a 
elaborar um cartaz sobre o uso de sulfato de 
magnésio (em atonias uterinas) e ainda refor-
mulou a mala do recém-nascido, incluindo 
algum material, além da ocitocina, a usar em 
situações de emergência durante os partos.  
Pelo meio, testemunhou situações que não es-
quecerá: «Um recém-nascido, com uma hipo-
glicemia aguda, quase a morrer… Era preciso 
dar-lhe glicose, mas eles não tinham. Tive de ir 
buscá-la, a correr, à nossa tenda. Ainda ajudei 
a estabilizar dois bebés antes de serem trans-
portados para o Hospital da Beira.»
E, antes de regressar, a farmacêutica também 
teve oportunidade de fazer uma sessão de 
formação sobre o uso racional do medica-
mento, com base em erros que foi detetando: 
«Prescreviam, por exemplo, antibióticos para 
o tratamento da malária, junto com antimalá-
ricos...» Dez profissionais de saúde assistiram 
à ação, incluindo um médico. E, também por 
sua iniciativa, organizou, na tenda do apoio 
psicossocial, uns «teatrinhos de marionetas» 
para crianças, transmitindo-lhes noções bási-
cas de higiene e reconhecimento de sintomas 
de febre e diarreia. 

FARMACÊUTICO MILITAR FAZ 
PURIFICAÇÃO DA ÁGUA DO RIO 
João Roseiro, um dos responsáveis pelo depar-
tamento logístico farmacêutico do Laboratório 
Militar, também voltou para Portugal com a 
sensação de dever cumprido, literalmente. 
No dia 21 de março, logo após o ciclone, foi 
destacado para integrar a Força de Reação 
Imediata, vocacionada para atuar em cenários 
de catástrofe. Foi o primeiro farmacêutico a 
integrar uma missão desta natureza; com ele, 
foram dois médicos e dois enfermeiros, numa 
equipa com um total de 35 militares.
No primeiro voo, foi enviada uma tonela-
da de medicamentos e dispositivos médicos, 
preparada em tempo recorde no Laboratório 
(muitos antibióticos, analgésicos, desinfetan-
tes e antisséticos, kits de profilaxia da malária 
e de HIV, material de cirurgia, entre outros). 
O farmacêutico, de 36 anos, teve como prin-
cipal função garantir que todos os fármacos 
seriam entregues na Central de Medicamentos 
e Artigos Médicos da Beira (assim que chegou, 
contatou as autoridades de saúde, nomeada-
mente o Diretor Nacional do Medicamento). 
Nos primeiros dois dias, visitou o hospital cen-
tral e centros de saúde, para avaliar as neces-
sidades: «Muitos edifícios sem teto, em risco 
de ruir, onde se faziam cirurgias, com zonas 

Durante 25 dias, Rafaela Silva geriu a farmácia do hospital de 
campanha da Cruz Vermelha e da Médicos do Mundo, 

montado perto do centro de saúde de Macurungo (Beira)

O LABORATÓRIO MILITAR 
PREPAROU, EM TEMPO 
RECORDE, UMA TONELADA 
DE MEDICAMENTOS E 
DISPOSITIVOS MÉDICOS. 
NUM VOO POSTERIOR, FOI 
ENTREGUE UMA CARGA DE 500 
QUILOS DE CLORO
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de recobro molhadas...», recorda. Mais tarde, 
acompanhou a equipa de fuzileiros e visitou 
quatro aldeias isoladas, onde encontrou um 
cenário desolador: «Muitas pessoas feridas, 
com fome, doenças (cólera e diarreias agudas) e 
sem medicação. Crianças em choque por terem 
perdido familiares, recém-nascidos em coma, 
numa maternidade...» O major farmacêutico 
fez curativos, desinfeção de feridas, entregou 
medicamentos e material sanitário onde exis-
tiam centros de saúde e alimentos. Mas não só. 
Uma das intervenções mais elementares foi a 
purificação e desinfeção da água. «A população 
bebia água do rio [Buzi], porque não tinha al-
ternativa… Então, fiz soluções-padrão de cloro 
para purificar a água. Fizemo-lo onde quer que 
encontrássemos pessoas nestas condições. Fi-lo 
como agente de saúde pública», diz o militar, 
acrescentando que Portugal enviou cerca de 
500 quilos de cloro, num voo posterior. 
Antes de regressar, a equipa sanitária ainda 
procedeu à vacinação de 656 portugueses no 
Consulado português, dado o risco de contração 
de malária, cólera, poliomielite, febre tifóide, 
entre outras doenças endémicas que começaram 
a eclodir poucos dias após o ciclone. Hoje, ao 
evocar tudo o que fez, o major farmacêutico 
– que recebeu uma medalha do Estado-Maior-
-General pelo «desempenho extraordinário» 
– não tem dúvidas: «O Laboratório Militar é 
uma mais-valia nestas situações, pelo grau de 
prontidão, organização e know-how na área 
da logística e do medicamento. E a nossa pre-
paração militar ajuda muito: sabemos montar 
uma tenda, preparar ração de combate (que 
comemos durante alguns dias). Isto requer 
treino, preparação e conhecimento que um 
farmacêutico civil não tem.»

FARMACÊUTICAS DO INEM 
DESTACADAS PARA MISSÃO
Maria da Luz Rodrigues e Joana Fernandes, 
ambas farmacêuticas do INEM, também se 
estrearam neste tipo de missões. A primeira 
é diretora  e a segunda adjunta da Unidade 
Pré-Hospitalar dos Serviços Farmacêuticos 
do INEM, o que significa que têm a seu cargo 
a aquisição de medicamentos e dispositivos 
médicos e a gestão desse circuito, fornecendo 
todas as ambulâncias, motas e helicópteros 
da instituição. 
Poucos dias após o Idai, foram convocadas 
para uma missão de assistência às vítimas, 
integrada no PT-EMT, o primeiro módulo de 
emergência médica em Portugal, que acabara 
de ser certificado (em março) pela Organiza-
ção Mundial de Saúde. Na prática, trata-se de 
um mecanismo, coordenado pelo INEM, que, 
doravante, pode ser acionado sempre que haja 
catástrofes nacionais ou internacionais, envian-
do para o terreno uma equipa de profissionais 
de saúde, com autossuficiência de 14 dias. E 
o Idai foi a primeira prova de fogo: o módulo 
foi ativado pelo Mecanismo Europeu de Pro-

Ao encontrar muitos moçambicanos que 
bebiam água do rio Buzi, por falta de 
alternativa, João Roseiro decidiu fazer 
soluções-padrão de cloro para purificar a água
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teção Civil e, no dia 29 de março, partia para 
Moçambique a primeira das duas equipas da 
missão, que mobilizou 52 profissionais, entre 
os quais 11 médicos, 18 enfermeiros, nove 
técnicos de emergência pré-hospitalar, dois 
psicólogos e duas farmacêuticas. 
Joana Fernandes foi a primeira a chegar a Ma-
fambisse, na província de Sofala, a cerca de 
40 quilómetros da Beira, onde foi montado o 
hospital de campanha. A sua responsabilidade 
foi operacionalizar e gerir a tenda da farmácia 
durante 14 intensos dias, fornecendo todos 
os serviços do hospital. Só na primeira leva, 
foram enviadas cerca de três toneladas de me-
dicamentos e dispositivos médicos. 
Estabilizar vítimas, efetuar pequenas cirurgias, 
diagnóstico com raio-x e apoiar partos (em 
média, ocorrem dois por dia) – eis a missão 
da equipa. «O objetivo foi apoiar o centro 
de saúde nas emergências do dia a dia, sem 
substituir ninguém. O que não conseguiam 
resolver encaminhavam para nós», explica a 
farmacêutica, de 33 anos, que encontrou uma 
população «desidratada e desnutrida» e um 
«agravamento de patologias de base» (hiper-
tensão, diabetes e feridas crónicas). 

DILUIÇÃO E MANIPULADO 
SALVAM FERIDAS INFETADAS 
Esclarecer dúvidas, sugerir alternativas terapêu-
ticas ou resolver situações inesperadas – tudo 
isso fez Joana. E, por vezes, de modo decisivo. 
«Perante uma ferida infetada, como não tí-
nhamos uma solução Dakin, tive de fazer uma 
diluição de hipoclorito de sódio e assim con-
seguimos salvar a mão de um senhor. Doutra 
vez, fiz um manipulado à base de lidocaína e 
betadine também para uma ferida infetada», 
conta a farmacêutica, que levou consigo um 
almofariz para o caso de precisar de efetuar 
doses pediátricas. 
Tarefas que, garante, fazem a diferença, até pelo 
‘alívio’ indireto que proporcionam às equipas 
médicas: «O médico deve concentrar-se na 
parte clínica em vez de estar preocupado com 
a gestão do medicamento e dos stocks. Esse é o 
nosso papel e é muito importante.» Até porque o 
ritmo e as condições de trabalho foram intensas: 
durante um mês, a equipa assistiu 1656 pesso-
as, numa média de 55 casos por dia, a maioria 
relacionados com trauma grave, infeções do 
sistema respiratório, febre e diarreia. 
Numa segunda fase, os profissionais concen-

«O MÉDICO DEVE 
CONCENTRAR-SE NA PARTE 
CLÍNICA EM VEZ DE ESTAR 
PREOCUPADO COM A 
GESTÃO DO MEDICAMENTO 
E DOS STOCKS. ESSE É O 
NOSSO PAPEL E É MUITO 
IMPORTANTE.»
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traram-se mais em melhorar as condições do 
centro de saúde, transmitindo boas práticas e 
resolvendo problemas de organização (foi fei-
ta, por exemplo, a limpeza do bloco de partos). 
Além de continuar a gerir a farmácia do módulo 
do INEM, Maria da Luz Rodrigues teve opor-
tunidade de conhecer a farmácia e os colegas 
de Mafambisse, tendo organizado uma sessão 
de formação centrada na arrumação de medi-
camentos e na unidose. 
E encarregou-se também da doação final de 
medicamentos. «Levámos alguns medicamen-
tos para doar [entregues ao Ministério da Saúde 
moçambicano], como ocitocina, dispositivos 
de reanimação pediátrica e material de parto, 
porque sabemos que são recursos escassos para 
eles», lembra a farmacêutica, de 45 anos, subli-
nhando o espírito de solidariedade que impe-
rou entre farmacêuticos italianos, espanhóis e 

portugueses, que partilharam fármacos entre 
si, quando necessário. 

ORDEM VAI CRIAR POOL 
DE VOLUNTÁRIOS 
E esse espírito tem perdurado entre muitas ONG 
e associações portuguesas, que uniram esforços 
para lançar operações de ajuda humanitária. A 
‘Emergência Abem Moçambique’, coordenada 
pela Associação Dignitude, é disso exemplo, 
congregando vários atores numa só plataforma: 
Associação Portuguesa da Indústria Farmacêu-
tica, Ordem dos Farmacêuticos, Associação 
Nacional das Farmácias, Associação da Farmá-
cias de Portugal, Cáritas, Plataforma Saúde em 
Diálogo, Health4MOZ, Cruz Vermelha, Fun-
dação Ageas Portugal, Associação Portuguesa 
de Medicamentos Genéricos e Biossimilares e 
Associação Portuguesa das Empresas de Dis-

Nas aldeias isoladas que 
visitou, o major farmacêutico 
fez curativos, desinfeção de 
feridas e entregou alimentos, 
medicamentos e material 
sanitário nos centros de saúde

Helder Mota Filipe, presidente do  
Conselho para a Cooperação da Ordem  
dos Farmacêuticos 

MISSÃO DO INEM FEZ 
DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS, 
ENTRE OS QUAIS OCITOCINA, 
DISPOSITIVOS DE REANIMAÇÃO 
PEDIÁTRICA E MATERIAL 
DE PARTO, ESCASSOS EM 
MOÇAMBIQUE
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positivos Médicos.
O suporte medicamentoso às populações afe-
tadas pelo ciclone Idai tem sido feito, sempre 
que possível, através do financiamento direto 
à aquisição junto dos distribuidores moçam-
bicanos. «Tentamos, sempre que possível, não 
enviar os medicamentos daqui, mas identificar o 
que existe nos distribuidores locais  [Moçambi-
que ou países limítrofes] e adquiri-los lá, o que 
também estimula a economia local», explica 
Helder Mota Filipe, presidente do Conselho 
para a Cooperação da Ordem dos Farmacêu-
ticos, sublinhando a importância do trabalho 
diário de identificação de necessidades: «Que-
remos garantir que os medicamentos enviados 
de Portugal são realmente os necessários e que 
chegam ao sítio certo. E isso tem acontecido.»
Muitas empresas farmacêuticas têm feito doações 
(mais de 50% dos fármacos enviados provêm de 

doações) e, quando isso não é possível, recorre-
-se a um fundo de maneio constituído com uma 
doação inicial da Dignitude, no valor de 25 mil 
euros. Desde março até agora, já foram enviadas 
perto de sete mil embalagens de medicamentos 
antimaláricos, antibióticos, analgésicos e antipi-
réticos, insulinas, entre outros produtos. E este 
fluxo deverá manter-se durante mais um ou dois 
anos, prevê Mota Filipe: «O esforço principal 
deve ser feito agora, na reconstrução e no apoio 
a quem ficou sem nada.»
De resto, há que aprender com as lições do 
passado. «Vamos aproveitar esta circunstância 
para criar, na Ordem, uma estrutura de jovens 
farmacêuticos voluntários, que, doravante, em 
situações como esta, possam ser mobilizados 
para zonas de catástrofe», adianta o responsável, 
enfatizando a necessidade de criar uma resposta 
«mais profissionalizada» no futuro. 

Maria da Luz Rodrigues e Joana Fernandes integraram 
a equipa do primeiro módulo de emergência médica 

em Portugal, certificado pela OMS

A PRIORIDADE É 
FORMAR RECURSOS 
Além deste apoio assistencial imediato, que a 
tragédia impôs, a Ordem dos Farmacêuticos tem 
como objetivo último «potenciar a formação e 
capacitação dos profissionais», em Moçambique e 
noutros PALOP, como Cabo Verde. Um trabalho que 
já começou há três anos e que assenta em três 
eixos: «Ensino [uma pós-graduação, a distância, 
em logística e vertente clínica para farmacêuticos 
está a ser preparada], formação especializada 
de profissionais em cargos de responsabilidade 
e reforço da regulação profissional», explica 
Helder Mota Filipe, tudo em colaboração com as 
entidades oficiais de cada país. Em Moçambique, 
há atualmente cerca de 582 profissionais, a maioria 
dos quais formados no país de origem, e cerca de 
800 farmácias. 

«VAMOS APROVEITAR ESTA 
CIRCUNSTÂNCIA PARA CRIAR 
UMA ESTRUTURA DE JOVENS 
FARMACÊUTICOS VOLUNTÁRIOS, 
QUE, DORAVANTE POSSAM SER 
MOBILIZADOS PARA ZONAS DE 
CATÁSTROFE»
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TERESA LUCIANO É A NOVA SECRETÁRIA 
REGIONAL DA SAÚDE DOS AÇORES

RUI SANTOS IVO REGRESSA À PRESIDÊNCIA DO INFARMED
O farmacêutico Rui Santos Ivo tomou posse 
como presidente do Conselho Diretivo do 
Infarmed. O médico António Faria Vaz, como 
vice-presidente, e a gestora Cláudia Belo 
Ferreira, como vogal executiva, são os outros 
dois elementos da nova direção da autoridade 
nacional do medicamento.
O ato de posse decorreu no dia 14 de junho, 
no auditório do Infarmed, em Lisboa, na 
presença da ministra da Saúde, Marta Temido, 
e do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
Francisco Ramos, que defendeu uma “lógica 
de serviço público” para toda a cadeia de 
valor do medicamento. O membro do Governo 
destacou o prestígio nacional e internacional 
do Infarmed e lembrou o desafio de “garantir 
transparência de preços”, deixando ainda no 
ar a possibilidade de revisão do estatuto do 
instituto, adequando-o aos tempos modernos.
O novo presidente enalteceu o trabalho 
e o “nível de desempenho” da autoridade 
reguladora nacional, mas lembrou a 
necessidade de melhorar as condições de 
trabalho e modernizar o instituto. A nomeação 
de Rui Santos foi saudada pela Comissão de 
Trabalhadores.
Licenciado em Ciências Farmacêuticas, 
Rui Santos Ivo já tinha sido presidente do 
Infarmed, entre 2002 e 2005. Foi membro 
do Conselho de Administração da Agência 

A farmacêutica Teresa Luciano é a 
nova secretária Regional da Saúde 
dos Açores. O Presidente do Governo 
Regional, Vasco Cordeiro, transmitiu 
a nomeação do novo membro do 
Executivo ao Representante da 
República para os Açores no final de 
junho, tendo a cerimónia de posse 
decorrido alguns dias depois, na sede 
da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores, no Faial, Horta. 
Maria Teresa da Silveira Bretão 
Machado Luciano assume a pasta 
da Saúde no Governo Regional 
dos Açores após 18 meses na 
presidência do Conselho de 
Administração da Unidade de Saúde 
de Ilha de São Miguel. Já antes, 
entre 2006 e 2008, tinha assumido 
a presidência da Saudaçor. Entre 
estas duas experiências naquela 
região autónoma, assumiu também 
funções como vogal do Conselho de 

Administração do Centro Hospitalar 
do Algarve, estrutura constituída pelos 
hospitais de Faro, Portimão e Lagos, 
e foi também diretora executiva dos 
Agrupamentos de Centros de Saúde 
do Oeste Norte e da Amadora.
Licenciada em Ciências Farmacêuticas  
pelas Faculdade de Farmácia da  
Universidade Lisboa, em 1990, Teresa  
Luciano possui também experiência  
como coordenadora do projeto 
Medicamentos Genéricos, do 
Infarmed, entre 2001 e 2002. Foi 
também conselheira do diretor 
geral do Serviço Autónomo dos 
Medicamentos e Equipamentos da 
Saúde, em Díli, Timor, e integrou o 
Departamento Internacional do Grupo 
Tecnimede, com responsabilidades 
sobre a abertura da fábrica de 
medicamentos oncológicos em 
Marrocos e na entrada do grupo na 
Colômbia.

Europeia do Medicamento e presidente 
da Administração Central do Sistema de 
Saúde (ACSS), entre vários outros cargos e 
responsabilidades no domínio da regulação e 
saúde e do medicamento, em particular.
O mandato do anterior Conselho Diretivo 
do Infarmed terminou em janeiro, mas 
manteve-se e funções até agora. Em fevereiro, 
o Ministério da Saúde esclareceu que o 
Conselho estava em plenas funções e que 
tinha ponderado reconduzir os seus membros. 

“O Ministério da Saúde ponderou a recondução 
dos atuais membros daquele Conselho, mas 
a presidente atingirá o limite de idade de 
exercício em funções públicas, em outubro 
próximo, o que desaconselha a nomeação 
para novo mandato”, referia um comunicado 
divulgado pelo Ministério nessa altura. O 
anterior Conselho Diretivo do Infarmed 
era composto por Maria do Céu Machado, 
presidente, por Rui Santos Ivo, vice-presidente, 
e por Sofia Oliveira Martins, vogal.
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PORTUGAL ASSUME A PRESIDÊNCIA 
DO PGEU

O farmacêutico Duarte Santos, membro da Direção da Associação Nacional 
das Farmácias (ANF), foi nomeado presidente do Grupo Farmacêutico 
da União Europeia (PGEU) para o ano de 2020. A Assembleia Geral do 
PGEU realizada em Cracóvia, na Polonia, aprovou a candidatura nacional, 
apresentada conjuntamente pela Ordem dos Farmacêuticos e a ANF. 
Duarte Santos revelou-se “verdadeiramente honrado por ter sido nomeado 
presidente do PGEU para 2020. A prática farmacêutica está a evoluir 
rapidamente e a alterar o seu foco: da dispensa de medicamentos para 
os cuidados diferenciados e serviços inovadores. O papel do PGEU passa 
por apoiar os seus membros neste processo de mudança, servindo de 
plataforma para partilha das melhores práticas e recolha de evidência 
robusta sobre o valor acrescentado dos serviços farmacêuticos para 
os sistemas de saúde”, disse no discurso de eleição, “Assegurarei que o 
PGEU disponibilizará a todos os farmacêuticos comunitários europeus as 
ferramentas necessárias para responder aos desafios e oportunidades 
que o setor enfrenta atualmente, incluindo as faltas de medicamentos, a 
digitalização, Big Data, a implementação da legislação sobre medicamentos 
falsificados e dos novos regulamentos europeus sobre dispositivos médicos 
e medicamentos veterinários. Assegurarei também que o PGEU continua 
a esforçar-se para a colaboração interprofissional, trabalhando em 
estreita colaboração com outras organizações de profissionais de saúde 
da UE”, referiu Duarte Santos, reafirmando o desígnio de “levar a voz dos 
farmacêuticos comunitários para as políticas europeias”.
O novo presidente do PGEU completou em 2008 o mestrado em Ciências 
Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. 
É proprietário de uma farmácia em Lisboa, da qual é desde o início 
responsável pela prestação de cuidados aos utentes e pela gestão. Foi 
presidente da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos (APJF) 
entre 2011 e 2015 e é membro da Direção da ANF desde Maio de 2013, tendo 
assumido diversas funções de gestão de áreas e projetos, em que se 
incluem a representação internacional da ANF, as relações institucionais 
desta associação com a Academia e as associações de estudantes, e a 
direção da revista Farmácia Portuguesa. Desde 2014, é professor convidado 
na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
O PGEU é a associação europeia que representa mais de 400 mil 
farmacêuticos comunitários. Os seus membros são as associações 
nacionais e as entidades profissionais de farmacêuticos em 31 países 
europeus, incluindo Estados-Membros da UE, membros do Espaço 
Económico Europeu e da EFTA, e países candidatos à UE. A Delegação 
portuguesa ao PGEU é formada pela OF e pela ANF.

ESTUDANTE DA FFUL  
ELEITO VICE-PRESIDENTE  
DA EPSA 
A Associação Europeia de Estudantes Farmacêuticos (EPSA) 
realizou o seu 42.o Congresso Anual na capital da Bulgária, Sofia, 
entre os dias 22 e 28 de abril. A par do congresso decorreram 
as eleições para a equipa executiva da EPSA para o próximo 
mandato. O sufrágio ditou a eleição do português Bernardo 
Marinheiro, aluno do 5.o ano na Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Lisboa (FFUL), como vice-presidente.

BASTONÁRIA DISTINGUIDA 
COM MEDALHA DE SERVIÇOS 
DISTINTOS
A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (OF), Ana Paula 
Martins, foi distinguida pelo Ministério da Saúde com a Medalha 
de Serviços Distintos – Grau Ouro, no âmbito da cerimónia 
comemorativa do Dia Mundial da Saúde, que se assinala a 7 de 
abril. A representante dos farmacêuticos portugueses assumiu 
a distinção como um reconhecimento do trabalho desenvolvido 
pelos farmacêuticos em prol da saúde dos portugueses, em 
todos os seus diferentes espectros profissionais.
A cerimónia comemorativa do Dia Mundial da Saúde decorreu na 
Estufa Fria, em Lisboa, e ficou também marcada pela entrega do 
Prémio Nacional de Saúde ao médico José Remísio Castro Lopes 
e o Prémio de Saúde Pública Francisco George ao psicólogo 
Miguel Telo de Arriaga.
Sob o tema "Cobertura Universal em Saúde”, o Dia Mundial da 
Saúde 2019 visou reforçar a importância daquele que é o objetivo 
número um da Organização Mundial da Saúde (OMS). Por um 
lado, são realçados os progressos no acesso aos cuidados 
de saúde, por outro salienta-se que milhões de pessoas em 
todo o mundo são ainda forçadas a escolher entre cuidados 
de saúde e outras despesas diárias, como alimentos, roupas 
e até mesmo uma casa. O tema esteve em debate durante a 
sessão comemorativa organizada pelo Ministério da Saúde, 
num painel que contou com a participação de Ema Paulino, da 
Direção Nacional da OF, que abordou o contributo das farmácias 
comunitárias para a acessibilidade aos cuidados de saúde.
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ARANDA DA SILVA 
PROFERIU ÚLTIMA 
LIÇÃO
O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos 
(OF) entre 2001 e 2007, José António Aranda 
da Silva, professor auxiliar convidado da 
Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Lisboa proferiu, no dia 2 de maio, a 
sua última lição como docente da FFUL. 
Detentor de um percurso profissional 
preenchido pelo exercício de funções, e 
vários cargos de liderança, na Academia, na 
OF, no Infarmed, em Farmácia Hospitalar, 
no Hospital Militar Principal de Lisboa, na 
Sociedade Europeia de Farmácia Clínica, 
na Agência Europeia de Avaliação de 
Medicamentos e em outras entidades, 
Aranda da Silva contribuiu para o 
reconhecimento da profissão farmacêutica. 
Nesta sua última lição, intitulada 
“Algumas reflexões e episódios de uma 
carreira profissional e académica rica e 
diversificada. Que lições a tirar a olhar 
para o futuro”, foram partilhados alguns 
marcos da sua trajetória profissional e 
apresentadas perspetivas e ensinamentos 
para o futuro.

FARMACÊUTICO MILITAR CONDECORADO
O major farmacêutico João Roseiro foi 
distinguido com a Medalha da Cruz de São 
Jorge, uma medalha privativa do Estado-
Maior-General que visa galardoar militares 
e civis, que, “no âmbito técnico-profissional, 
revelem elevada competência, extraordinário 
desempenho e relevantes qualidades 
pessoais, contribuindo significativamente 
para a eficiência, prestígio e cumprimento 

da missão do Estado-Maior-General”. João 
Roseiro integrou a Força de Reação Imediata 
(FRI), constituída por 35 militares, que, em 
março do corrente ano, deu resposta à 
emergência civil, no apoio às populações 
atingidas pelo ciclone Idai, em Moçambique.  
A insígnia foi imposta pelo Chefe do Estado-
Maior-General das Forças Armadas, Almirante 
António Silva Ribeiro.

Francisco Carvalho Guerra, primeiro 
bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, 
foi homenageado pela Associação do 
Monte Pedra, numa cerimónia realizada 
no Palácio do Freixo, no Porto, que ficou 
marcada pela entrega do galardão Ajudar 
Faz Bem 2018. A distinção foi criada há dois 
anos, com o objetivo de reconhecer uma 
personalidade da cidade do Porto que se 
tenha empenhado e destacado no apoio 
à família.
A associação reconheceu assim a 
intervenção de um dos seus mais ilustres 
ex-dirigentes, com importante papel 
também no ensino superior, na investigação 
científica, no associativismo empresarial 
e no coletivismo social. Foi o primeiro e 
único bastonário da OF antes do 25 de abril 
de 1974, mas envolveu-se ativamente em 
vários outros projetos e organizações, das 
quais se destacam o Centro Regional do 
Porto da Universidade Católica, a Sociedade 
Portuguesa de Bioquímica e a Forestis.
Foi agraciado com a Grã-Cruz da 
Ordem Militar de Cristo, concedida pela 
Presidência da República Portuguesa, e 
com a Comenda de São Gregório Magno 
concedida pelo Papa São João Paulo II.

ASSOCIAÇÃO DO MONTE PEDRAL HOMENAGEOU CARVALHO GUERRA
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PRESIDENTE DO SINDICATO DOS 
FARMACÊUTICOS É A FIGURA DO ANO

Henrique Reguengo, presidente do Sindicato Nacional dos 
Farmacêuticos (SNF), é a Figura do Ano para a revista Farmácia 
Distribuição. Uma distinção que reconhece o seu trabalho em prol da 
instituição e regulamentação da Carreira Farmacêutica no Serviço 
Nacional de Saúde.
A 25.a edição dos Prémios Almofariz juntou mais de 300 pessoas 
no Casino de Estoril para distinguir o que melhor se faz no setor 
farmacêutico. A Ordem dos Farmacêuticos foi uma das entidades 
distinguidas com o Almofariz para o Projeto do Ano, enquanto parceira 
do projeto TARV II, que alargou a dispensa de medicamentos para 
o VIH/sida às farmácias comunitárias. Um dos momentos altos da 
noite foi a homenagem à professora e investigadora Odette Ferreira, 
primeira Figura do Ano, em 1994, e presença assídua desde então 
nas cerimónias de entrega dos Prémios Almofariz, que foi agora 
distinguida, a título póstumo, com o Prémio Carreira.
O presidente do SNF foi distinguido pela liderança do processo 
negocial que levou à aprovação da Carreira Farmacêutica. Henrique 

Reguengo destacou e agradeceu o envolvimento de outros colegas 
na defesa dos direitos dos farmacêuticos, lembrando que a luta 
pela restituição da Carreira Farmacêutica no SNS tem cerca de 
20 anos. Realçou também a importância de instituições fortes e 
representativas dos profissionais, que garantem maior poder negocial 
com as autoridades e parceiros.
Nas restantes categorias, a Farmácia Nova de Marco de Canaveses 
foi premiada com o Almofariz Farmácia do Ano e os Serviços 
Farmacêuticos do Hospital Garcia de Orta receberam o Almofariz 
Farmácia Hospitalar do Ano, distinção que conta com o apoio 
Ordem dos Farmacêuticos. Armando Alcobia, diretor dos Serviços 
Farmacêuticos, subiu ao palco para receber o prémio, tendo feito 
questão de chamar também outros elementos da sua equipa 
que representavam cada uma das categorias profissionais que 
colaboram com os Serviços Farmacêuticos - Assistentes Operacionais, 
Assistentes Técnicos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica e 
Farmacêuticos.
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FIGURA CONHECIDA PARA MUITOS 
FARMACÊUTICOS PORTUGUESES, ESTEVE 
SEMPRE DISPONÍVEL PARA ESCLARECER 
AS DÚVIDAS DOS COLEGAS RELACIONADAS 
COM A ATIVIDADE FARMACÊUTICA

Figura conhecida para muitos farmacêuti-
cos portugueses, esteve sempre disponível 
para esclarecer as dúvidas dos colegas re-
lacionadas com a atividade farmacêutica. 
A sua colaboração com a OF fica marcada 
por um número interminável de pareceres 
sobre variadíssimos diplomas legais, que 
compilava assiduamente e publicava na 
Revista da OF.
Licenciada em Farmácia pela Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa, Maria 
Armanda Ramos assessorou sucessivas di-
reções da OF, durante quase 30 anos, numa 
relação que se iniciou em março de 1980, no 
mandato de Alberto Ralha como bastonário, 
quando foi eleita como vogal da Direção 
Nacional, ocupando o cargo de tesoureira.

O seu percurso profissional iniciou-se sob a 
orientação de Aluísio Marques Leal, como 
assistente nos Serviços Farmacêuticos do 
Hospital Santa Marta, em Lisboa. Foi depois 
diretora técnica em farmácia comunitária, 
unidades fabris de empresas ligadas aos 
produtos cosméticos e na indústria far-
macêutica. A partir de 1995 foi também 
professora auxiliar convidada do Instituo 
Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz.
A Ordem dos Farmacêuticos, em nome dos 
seus colaboradores e de todos os farmacêu-
ticos portugueses, associa-se à dor sentida 
por familiares e amigos, endereçando as mais 
sentidas condolências à família e lembrando 
o importante papel desta ilustre farmacêu-
tica para o desenvolvimento da profissão.

MARIA ARMANDA RAMOS 
[1927-2019]
Maria Armanda Ferreira Alves da Silva Ramos, farmacêutica, ex-
dirigente e assessora técnica da Ordem dos Farmacêuticos desde 
1989, faleceu no dia 30 de abril, em Lisboa, aos 91 anos.

Recordar

… E OUTRO É 
DISTINGUIDO POR  
CASA DO POVO 
O farmacêutico Carlos Freitas, proprietário da 
Farmácia do Caniço, na Madeira, foi uma das 
personalidades distinguidas este ano com o 
prémio “Cidade do Caniço”, atribuído pela Casa 
do Povo do Caniço, como reconhecimento do 
seu papel na dinamização e modernização da 
farmácia, fundada há 60 anos e que reflete as 
fases de crescimento daquela freguesia.
O prémio foi entregue no dia 9 de junho, na sala 
de conferências e núcleo museológico da Casa 
do Povo do Caniço. O farmacêutico considera 
que este reconhecimento é uma "grande 
responsabilidade”, mas também "um combustível 
emocional para a sua equipa continuar a inovar e 
a trabalhar em prol da cidade”.
“Nunca fizemos as nossas atividades à espera de 
reconhecimento, mas é um sinal de que a nossa 
comunidade valoriza essas atividades e, por isso 
mesmo, devemos manter e, se possível, reforçar 
o nosso empenho”, enfatizou o farmacêutico. 
"Receber este mesmo prémio só é aceitável, 
considerando que reconhece e valoriza, não 
apenas o meu trabalho, mas o trabalho de todos 
os que trabalharam na Farmácia do Caniço e 
deram o seu melhor para fazer dela o que é hoje”, 
disse ainda.
O prémio "Cidade do Caniço” foi atribuído pela 
primeira vez em 2013 para distinguir, em vida, 
personalidades que tenham contribuído para 
a promoção do Caniço. A par do farmacêutico 
Carlos Freitas, a Casa do Povo do Caniço distinguiu 
também este ano a artista madeirense Lourdes 
Castro, residente na freguesia desde 1987.

FARMACÊUTICO 
PUBLICA ROMANCE
A Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Farmacêutico foi palco, no dia 22 de junho, para o 
lançamento do primeiro romance do farmacêutico 
Ricardo Novais, que assina as suas obras sob 
o pseudónimo Rica Sainov, com o título Fluer 
D’Oranger.



PHARMACEUTICAL MARKETING & BUSINESS DEVELOPMENT (13ªed.)

Duração: 221 horas
Horário: Sextas (18h00 às 23h00) e Sábados (9h00 às 14h00)

Coordenação - Prof. Doutor Pedro Picaluga Nevado
Prof. Doutor Dário Félix de Oliveira Rodrigues

BLOCO 1 UNIDADE CURRICULAR CORPO DOCENTE
ASPETOS LEGAIS DO SETOR FARMACÊUTICO Pedro Caridade de Freitas
MARKETING ESTRATÉGICO E INTERNACIONALIZAÇÃO Pedro Picaluga Nevado
NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO PARA O SETOR FARMACÊUTICO Dário Félix de Oliveira Rodrigues

MARKET ACCESS Tânia Furtado

BLOCO 2 UNIDADE CURRICULAR CORPO DOCENTE
PRINCÍPIOS DE ANÁLISE E GESTÃO FINANCEIRA Nuno Crespo
MARKETING APLICADO AO SETOR FARMACÊUTICO Luís Fatela
ESTUDOS DE MERCADO E O SETOR FARMACÊUTICO Susana Esteves e Rita Melo
PHARMACEUTICAL MARKETING INTELLIGENCE Jorge Freire Tavares e Miguel Duarte Ferreira

BLOCO 3 UNIDADE CURRICULAR
PHARMACEUTICAL BUSINESS DEVELOPMENT Jorge Freire Tavares

CORPO DOCENTE

DISTRIBUIÇÃO E O SETOR FARMACÊUTICO Pedro Picaluga Nevado e Tiago Seguro
PLANNING & BUDJETING IN PHARMACEUTICALS Gonçalo Faria
GESTÃO DA I&D E DA INOVAÇÃO Vítor Corado Simões

BLOCO 4 UNIDADE CURRICULAR
GESTÃO DE PRODUTO FARMACÊUTICO Luís Pires Fatela

CORPO DOCENTE

ESTRATÉGIAS DE PREÇO NO SETOR FARMACÊUTICO João Paulo Vaz
MEDIA TRAINING PARA O SETOR FARMACÊUTICO Dina Matos Ferreira

Curso creditado com 5 CDP
pela Ordem dos Farmacêuticos

INFORMAÇÕES:
CEGE- Centro de Estudos de Gestão do ISEG
Email: cege@iseg.ulisboa.pt
Tel: 213970264
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A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL  
DA CADEIA DO MEDICAMENTO

de uma centena de locais onde os farmacêuti-
cos exercem a sua atividade. Nos próximos três 
anos, Ana Paula Martins quer continuar a pro-
mover a proximidade com os colegas que estão 
no terreno e a dar visibilidade ao que melhor 
se faz no setor, mas pretende agora envolver 
também as organizações da sociedade civil 
ou as associações representantes de doentes, 
convidando-as a conhecer serviços e projetos 
desenvolvidos por farmacêuticos que respon-
dem a necessidades concretas dos doentes e da 
sociedade em geral. Foi assim neste contexto 
que a Ordem convidou a Zero - Associação 
Sistema Terrestre Sustentável para participar 
nesta visita ao centro de triagem da Valormed.
À chegada, a comitiva da OF tinha à sua espera 
o diretor geral da Valormed, o farmacêutico 
Luís Miguel Figueiredo, e dois membros dos 
órgãos sociais da sociedade, também eles far-
macêuticos, Rui Rodrigues, em representação 
da Associação Portuguesa da Indústria Far-
macêutica (Apifarma), e Orlando Silva, pela 
Associação Nacional das Farmácias (ANF). A 
Ambimed, empresa subcontratada pela Valor-
med para tratamento dos resíduos presentes 

nos contentores que vêm das farmácias, estava 
representada pelo diretor-geral, Rui Bastos, e 
diretora Comercial, Anabela Januário. A acom-
panhar a bastonária estiveram o presidente da 
Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas 
(SRSRA-OF), Luís Lourenço, a assessora para o 
Envolvimento dos Cidadãos, Sofia Crisóstomo.
Em ano de aniversário, o diretor geral Valormed 
desvendou alguns pormenores sobre as come-
morações que vão decorrer no mês de outubro, 
a principal das quais relacionada com a apre-
sentação dos resultados de um estudo sobre o 
valor acrescentado da atividade da Valormed. 
Os responsáveis da empresa têm plena consci-
ência da importância do serviço prestado, mas 
consideram essencial quantificá-lo em todas as 
suas vertentes, dando a conhecer à população as 
suas múltiplas implicações e benefícios.
É também o momento certo para definir es-
tratégias, identificar prioridades e estabelecer 
um rumo para os próximos anos. Conforme 
foi explicado, o primeiro objetivo passa por 
consolidar o novo sistema de rastreabilidade 
dos contentores, que substitui as folhas de 
registo que circulavam entre farmácias, dis-

Há 20 anos atrás, os operadores do circuito do 
medicamento – indústria, distribuidores e far-
mácias – uniam esforços para responder a um 
dos mais importantes desafios das sociedades 
modernas. Estávamos nos primeiros anos de 
uma nova era de consciencialização para o 
problema da sustentabilidade do planeta. A 
legislação europeia e nacional introduzia as 
primeiras obrigações dos agentes económicos 
neste domínio e a responsabilidade social dos 
operadores apelava à ação. Em 1999 era formal-
mente criada a Valormed - Sociedade Gestora de 
Resíduos de Embalagens e Medicamentos, Lda. 
São duas décadas a recolher e tratar os resíduos 
de embalagens e medicamentos fora de uso que 
os portugueses entregam nas farmácias. Mais de 
13 mil toneladas de lixo que receberam o devi-
do tratamento, desde a separação, reciclagem, 
incineração e valorização energética.
A visita da bastonária da Ordem dos Farma-
cêutico ao centro de triagem da Valormed no 
Barreiro foi o momento para abordar o fim do 
ciclo de vida do medicamento e para reciclar um 
dos projetos mais emblemáticos do primeiro 
mandato da bastonária, que a conduziu a mais 

O mote para a visita da bastonária da OF à Valormed era a entrada em 
funcionamento, em março passado, do novo centro de triagem no Barreiro. 
Foi a primeira iniciativa dos Roteiros Farmacêuticos neste seu segundo 
mandato à frente da OF.
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meadamente, seringas, lancetas, radiografias e 
outros materiais cortantes nos, o que implica 
uma atenção adicional dos colaboradores da 
Ambimed na fase de separação e classificação 
dos que podem efetivamente seguir para reci-
clagem. Os responsáveis da empresa recordam 
o papel central dos farmacêuticos comunitários 
na educação das comunidades que servem.
Além dos embaladores e distribuidores, estão 
atualmente envolvidas na atividade da Valor-
med 2.907 farmácias, sendo anualmente distin-
guidas as mais comprometidas com a missão 
desta sociedade. Entre várias ações realizadas 
nas praias, pelos escuteiros ou campanhas de 
comunicação na televisão, nas redes sociais e 
até no multibanco, merece especial destaque o 
envolvimento das farmácias na educação dos 
mais novos. A Valormed fornece materiais di-
dáticos para que as farmácias se desloquem às 
escolas e expliquem aos mais novos, que por 
sua vez transmitem às suas famílias, a impor-
tante missão da entidade gestora em benefício 
do ambiente e da saúde pública.
A bastonária elogia este esforço empregue 
na formação da população e destaca, mui-
to especialmente, o papel dos farmacêuticos 
comunitários para o sucesso desta iniciativa. 
Foram eles que ao longo destes 20 anos ape-
laram ao envolvimento dos portugueses, in-
sistindo para que os utentes tragam de volta 
os medicamentos fora de prazo e são eles que, 
ainda hoje, insistem com os utentes para que 
arrumem e revejam os prazos de validade dos 
medicamentos que têm em casa.
O presidente da SRSRA-OF, Luís Lourenço, 
lembrou, por sua vez, a colaboração com a Va-
lormed em projetos dirigidos aos mais novos e 
à população sénior, como são os casos da Gera-
ção Saudável e do espaço Farmácia/Laboratório 
Saúde na Kidzania. Lembrou também o processo 

de atribuição dos títulos de especialista em Far-
mácia Comunitária, no âmbito do qual foram 
também analisadas as ações realizadas pelos 
farmacêuticos junto da comunidade. O dirigente 
da OF reiterou a disponibilidade da instituição 
para aprofundar os temas relacionados com a 
proteção do ambiente e com a atividade da Va-
lormed nas ações desenvolvidas pela Ordem, e 
muito particularmente pela SRSRA. O mesmo 
sublinhou a bastonária, destacando sinergias 
que favorecem a ação das duas entidades e que 
respondem a este desafio de sustentabilidade 
ambiental. Em conversa também com os res-
ponsáveis da Valormed, a vice-presidente da 
Zero destacou as preocupações ambientais no 
domínio do medicamento e produtos de saúde, 
lembrando estudos e análises realizadas um pou-
co por todo o país que detetaram a presença de 
resíduos de medicamentos e substâncias ativas, 
com especial preocupação para os antibióticos, 
em estações de tratamento de águas e muito 
especialmente nos rios.
A Valormed tem conseguido cumprir a sua mis-
são de menorizar o impacto do medicamento 
no ambiente, enquanto resíduo. O sucesso desta 
atividade deve-se ao envolvimento de todos os 
agentes da cadeia de valor do medicamento, mas 
depende fundamentalmente dos portugueses e 
da sensibilidade de cada um para os problemas 
ambientais. O setor farmacêutico está a fazer a 
sua parte, cabe ao país aproveitar toda a logís-
tica montada e resolver um problema que tem 
todas as condições para o deixar de ser.

tribuidores e a empresa que faz o tratamento 
de resíduos. Em cima da mesa está também o 
alargamento do serviço prestado pela Valomed 
aos locais de venda de Medicamentos Não Su-
jeitos a Receita Médica e, ainda, a integração 
na sociedade de novas associações setoriais 
entretanto constituídas. Desde 2008, a Valor-
med assume também a responsabilidade na 
gestão dos resíduos medicamentos recolhidos 
nas explorações pecuárias, situação pioneira 
em praticamente todo o mundo e que, apesar 
de em muito menor quantidade em relação 
aos resíduos recolhidos nas farmácias comu-
nitárias, tem contribuído para o crescimento 
do volume de resíduos recolhidos.
Atualmente, a Valormed recolhe 18% dos pro-
dutos que são colocados no mercado, mas o 
objetivo para a próxima década passa por al-
cançar os 40%, mais do dobro do volume atual. 
Esta é também a percentagem de resíduos de 
embalagens que na atualidade seguem para 
reciclagem, um valor que se espera aumentar 
com o início da atividade neste centro de tria-
gem do Barreiro. Os resíduos restantes, onde 
se incluem os restos de medicamentos não 
utilizados, seguem para incineração.
Na visita pelo centro, a comitiva da OF foi co-
nhecendo as diferentes fases do processo, desde 
a chegada dos contentores, registo de entrada, 
colocação e separação nos tapetes de triagem, 
num processo que envolve um total de 21 cola-
boradores, que processam diariamente cerca de 
6 toneladas de resíduos. Luís Miguel Figueiredo 
admite que há ainda um importante trabalho a 
desenvolver junto da população, sensibilizan-
do-a para quais os resíduos que podem ou não 
ser depositados no contentor da Valormed. 
Infelizmente, muitas pessoas continuam ainda 
a depositar nos contentores resíduos que não 
estão abrangidos pela licença atribuída, no- * * 28 MAI’19

- VALORMED

PERCURSOS
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A DOENÇA RENAL 
E OS FARMACÊUTICOS
A APIR é uma instituição particular de solidariedade social  
que tem como principal objetivo representar e defender 
os direitos e interesses de todos os doentes renais portugueses 
e suas famílias.

A Associação Portuguesa de Insuficientes Re-
nais (APIR) foi constituída em 14 de maio de 
1978, data da ata da fundação, mas só viria a ser 
legalizada através da sua publicação no Diário 
da República, com efeitos a partir de 16 de ou-
tubro do mesmo ano. A associação foi lançada 
por um grupo de doentes insuficientes renais 
que se encontravam a realizar hemodiálise em 
Espanha, uma vez que não havia este tratamento 
em Portugal, juntamente com alguns familiares 
e profissionais de saúde, com o objetivo de criar 
uma associação que defendesse os interesses dos 
doentes renais. Os primeiros anos da APIR foram 
de intensa luta contra obstáculos como a indi-
ferença dos governantes e o desconhecimento 
geral dos inúmeros problemas que os doentes 
renais enfrentavam diariamente. 
Em 1982 foi alugada a nossa primeira sede na-
cional, que foi posteriormente adquirida, em 
1985. A revista Nefrâmea foi lançada em 1981 
e ainda hoje esta publicação periódica é um im-
portante meio de comunicação com os nossos 
associados, a par de outras formas mais recentes, 
como a rede social Facebook, com todas as suas 
potencialidades, e uma newsletter semanal. Atu-
almente está a desenvolver uma aplicação para 
smartphones para facilitar a gestão da doença 
renal, que deverá ser lançada até final do ano.

A projeção e a afirmação da associação foram 
feitas ao longo do tempo pelas inúmeras con-
quistas, mas também pelo valor acrescentado que 
a sua existência tem para os doentes renais do 
nosso país. Ao longo dos anos foram realizados 
colóquios, mesas redondas, encontros nacionais 
e reuniões inter-regionais, foram publicadas bro-
churas, manuais, folhetos e vídeos, entre outros. 
Na última década a ação da associação foi alar-
gada, passando a incluir a população pediátrica 
nos seus objetivos. 
Os projetos atuais da APIR são amplos, de ca-
rácter diversificado e centrados nas necessidades 
diárias dos doentes renais e dos seus cuidadores. 
Exemplos disso são os Encontros Anuais de IRC e 
Cuidadores e o campo de férias educativo CRES-
CE, que têm como principal objetivo a partilha 
de experiências entre pessoas com problemas 
idênticos, que encontram nestes momentos a 
possibilidade do desenvolvimento de estratégias 
de “coping” e até de “coaching” para a resolução 
dos seus problemas do dia-a-dia. Algumas das 
nossas atividades realizadas incluem ainda mo-
mentos dedicados essencialmente aos cuidadores.
Na área da nutrição, que é essencial a uma boa 
gestão da doença, a associação tem vindo a or-
ganizar workshops em diversas localidades do 
país, que auxiliam e facilitam no momento da 

preparação da refeição uma escolha mais ade-
quada para cada fase da doença, dando a conhe-
cer os melhores alimentos e como trabalhá-los. 
Outra área recente é a promoção da atividade 
física, através da realização de caminhadas e 
sessões de exercício e dedicadas à adoção de 
hábitos de vida saudáveis.
Um dos últimos projetos consistiu na criação de 
um guia orientador de boas práticas no trans-
porte de doentes em hemodiálise e a formação 
de transportadores para este tipo de transporte 
não urgente, que acarreta cuidados especiais 
dadas as especificidades destes doentes.
Pela sua natureza, os doentes renais têm uma 
relação de enorme proximidade aos serviços 
farmacêuticos, quer da farmácia hospitalar quer 
da farmácia comunitária, pois deles depende 
em absoluto a sua sobrevida. Felizmente, existe 
hoje em dia uma panóplia de medicamentos que 
vão substituindo ou complementando algumas 
das funções dos rins, à medida que estes as vão 
perdendo. Assim, são os farmacêuticos que va-
lidam com os doentes as prescrições médicas e 
são também os farmacêuticos que dão as indi-
cações necessárias à sua utilização, acondicio-
namento e transporte. 
No panorama atual, um dos maiores problemas 
destes doentes está relacionado com a distribui-

Encontro de Doentes Renais e Cuidadores

Mesa Redonda 
sobre a Doença 

Renal Crónica
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ção de medicamentos. A maior parte dos medi-
camentos indicados para doentes insuficientes 
renais são de cedência gratuita a nível hospitalar. 
No entanto, são apenas distribuídos pelo hospital 
onde os doentes são acompanhados. Por exem-
plo, no caso dos doentes transplantados, e uma 
vez que apenas existem centros de transplante 
em três cidades do país (Lisboa, Porto e Coim-
bra), significa que alguns doentes podem ter 
que percorrer grandes distâncias mensalmente, 
apenas para garantirem a dispensa dos medica-
mentos, com elevados gastos a nível de tempo e 
dinheiro. Esta situação cria algumas dificulda-
des que poderiam ser facilmente resolvidas se 

os medicamentos de que necessitam pudessem 
ser distribuídos pelas farmácias comunitárias 
nos locais de residência.
O farmacêutico comunitário, dada a sua maior 
proximidade às populações, ao estar inserido 
diretamente na comunidade, pode também 
ser um elo de ligação muito importante entre 
o doente e os outros profissionais de saúde, 
podendo identificar precocemente sinais ou 
sintomas que, se não fosse pelo seu conheci-
mento, poderiam passar desapercebidos. Tem 
a facilidade de prestar serviços de proximidade, 
como a medição da pressão arterial, o controlo 
do peso e a administração de injetáveis, quando 

necessário. Na sua atuação geral deverá ser um 
promotor da adoção de hábitos de vida saudáveis 
e na adesão ao tratamento, tão importante para 
todos, mas mais em particular para os doentes 
crónicos. Deverá ser considerado um aliado e 
um elemento integrante da equipa de saúde, a 
par com os restantes profissionais, papel que 
já é atribuído pelos próprios doentes, ao reco-
nhecerem a sua proximidade, familiaridade e 
competência.
Em nome de todos os doentes renais, a APIR 
agradece a colaboração de todos os farmacêu-
ticos e o seu papel indispensável na gestão da 
doença renal crónica.

Comemorações  
do 40.o Aniversário 
da APIRCampo de férias educativo para criança e jovens com doença renal



46  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

De malas feitas do Governo, que integrou durante grande parte desta legislatura 
(2015-2018) como ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes regressou 

à academia. Foi um retorno à “casa”, a Escola Nacional de Saúde Pública. 
Especialista em políticas, administração e gestão de saúde, a questão  

da complementaridade entre os sistemas público e privado é um dos baluartes 
da sua investigação. Considera, no entanto, que a discussão sobre a Lei  

de Bases da Saúde não se pode cingir a este aspeto. Enquanto governante,  
fica para sempre ligado à profissão farmacêutica: foi no seu mandato  

que foi publicado o decreto-lei que restituiu aos farmacêuticos  
uma carreira especial no SNS.

Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde

Ricardo Nabais, jornalista convidado

 “TIVEMOS MUITO ORGULHO  
EM TER CONCRETIZADO A  

CARREIRA FARMACÊUTICA”



Entrevista
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A mediação digital e eletrónica permite um 
novo tipo de respostas e uma melhor cober-
tura das necessidades. No caso das farmácias 
comunitárias essa transformação tem sido 
particularmente visível. Importará, contudo, 
que se mantenha o importante vínculo de pro-
ximidade e de relação humana que tem sido 
assegurado, de modo ímpar, pelos milhares 
de profissionais distribuídos pelo território. 
Acredito que estes profissionais contribuem 
decisivamente para reduzir as desigualdades, 
no acesso à saúde, através de uma prática de 
permanente serviço público.
 
ROF: Por outro lado, os últimos anos têm 
sido pródigos no aparecimento de novas 
terapêuticas e medicamentos. Enquanto ex-
-governante, que dificuldades se impuseram 
na entrada de alguns desses medicamentos 
no mercado de acesso universal, tendo em 
conta os preços elevados?
ACF: Os sistemas de saúde estão confrontados 
com uma realidade muito exigente, tendo em 
vista a responsabilidade de garantir a cober-
tura geral e o acesso universal, a cuidados de 
saúde de qualidade, em tempo adequado. É 
por isso que não podemos analisar o tempo 
atual e projetar o futuro com os olhos postos 
no passado. O acesso à inovação terapêutica 
de qualidade representa, nos nossos dias, uma 
dimensão crítica das políticas e estratégias 
em saúde. Na verdade, estamos perante uma 
equação de difícil resposta: como conciliar a 
necessidade de acesso às terapêuticas e tec-
nologias inovadoras, tantas vezes de custo 
muito elevado, com o quadro de escassez de 
recursos financeiros dos países? Esta é, se-
guramente, a questão mais desafiante para a 
sustentabilidade dos sistemas de saúde, nos 
próximos anos, sendo certo que uma socie-
dade justa não pode excluir ninguém do di-
reito de acesso integral à proteção da saúde. 

ROF: Há que ter em conta, já o referiu, a 
suborçamentação do SNS. Continuamos a 
ser, como disse, “todos Centeno” neste setor?
ACF: Na verdade, essa afirmação acabou por 
ter uma ressonância muito grande em ter-
mos políticos. Repare bem no contexto em 
que a afirmação foi produzida. Eu disse que 
em matéria de rigor orçamental e equilíbrio 
das contas públicas, no governo, nós somos 

Revista da Ordem dos Farmacêuticos (ROF): 
Foi convidado, logo que deixou o cargo de 
ministro, para o Departamento de Sócio-
-Farmácia da Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Lisboa (FFUL). Como 
está a correr este regresso à experiência 
de lecionar?
Adalberto Campos Fernandes (ACF): O Pro-
fessor Rogério Gaspar dirigiu-me o honroso 
convite para colaborar com a FFUL, como 
docente convidado, no Departamento de 
Sócio-Farmácia. O prestígio e a reputação 
científica da FFUL estão fundados numa tra-
dição de excelência do ensino, da investigação 
e do desenvolvimento na área das Ciências 
Farmacêuticas. Espero, por isso, estar à altura 
deste importante desafio.

ROF: Ficou ligado ao setor farmacêutico 
por ter publicado o diploma que regula a 
carreira farmacêutica…
ACF: É verdade. Tivemos muito orgulho 
em ter concretizado este importante passo. 
No essencial, tratou-se de fazer justiça ao 
reconhecimento de profissionais, altamen-
te diferenciados, que exercem funções de 
grande complexidade e responsabilidade, no 
sistema de saúde. Infelizmente, demasiadas 
vezes, a ação política é condicionada pela 
espuma dos dias, comprometendo a atenção 
necessária às questões essenciais. Defender o 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) não passa 
pela proclamação repetida de uma retórica 
inconsequente. É necessário agir com sentido 
útil das prioridades. O pilar dos profissionais 
é fundamental na garantia de qualidade do 
sistema de saúde representando o seu prin-
cipal fator de segurança. Esta medida vai no 
sentido correto da valorização das carreiras 
profissionais.

ROF: Falava de aspetos remuneratórios. 
Mas a carreira também permite aos profis-
sionais olharem para o seu trabalho como 
uma forma de progressão, para poderem 
evoluir na profissão.
ACF: É verdade. É muito importante uma 
reflexão estratégica que tenha em conta o 
médio prazo e que aprofunde o modelo de 
desenvolvimento profissional no contexto do 
sistema de saúde e, em particular, no serviço 
nacional de saúde. A questão remuneratória 

sendo, naturalmente, importante, não é mui-
tas vezes a questão central. A modernização 
de infraestruturas e de equipamentos, a dife-
renciação técnica e científica, o envolvimento 
em projetos de inovação e investigação são, 
muitas vezes, fatores com maior peso na mo-
tivação dos profissionais. O setor público tem 
de ser capaz de reter e motivar os melhores 
profissionais, em particular os mais jovens, 
criando condições para o desenvolvimento de 
carreiras e de realização pessoal e profissional. 
Esse será o melhor dos investimentos que se 
poderá fazer no serviço nacional de saúde.

ROF: A atividade farmacêutica sofreu al-
terações importantes nos últimos anos. 
O que destacaria de mais positivo nestas 
transformações?
ACF: O atual governo procurou estabelecer 
um diálogo estratégico, quer com a Ordem 
dos Farmacêuticos, quer com as associações 
socioprofissionais no sentido de valorizar o 
papel dos farmacêuticos e das farmácias co-
munitárias no sistema de saúde. É indiscutí-
vel o papel da farmácia comunitária no apoio 
às comunidades, em particular, nas regiões 
menos favorecidas do país onde, muitas ve-
zes, representa o primeiro ponto de contacto 
com o sistema de saúde. Também porque o 
farmacêutico funciona como um elemento 
de integração na rede de cuidados de saúde 
estabelecendo pontes de diálogo e de contacto 
com os outros profissionais. Num contexto 
global de envelhecimento da população em 
que os cidadãos apresentam elevados níveis 
de dependência, muitas vezes com isolamento 
social e baixo nível de literacia em saúde, em 
muitos casos, é junto do farmacêutico que 
se estabelece o vínculo de proximidade e de 
confiança necessário. 

ROF: Como vê o futuro da atividade far-
macêutica?
ACF: A sociedade está confrontada com no-
vas realidades. Os processos de aquisição de 
conhecimento são hoje muito dinâmicos. A 
realidade atual recomenda uma atitude de 
cooperação e de colaboração entre profissões, 
entidades e setores. A transformação digital 
aproxima-nos de um contexto mais favorá-
vel à integração, à partilha do conhecimen-
to e à utilização mais racional dos recursos. 

“É INDISCUTÍVEL O PAPEL DA FARMÁCIA COMUNITÁRIA NO APOIO ÀS 
COMUNIDADES, EM PARTICULAR, NAS REGIÕES MENOS FAVORECIDAS DO PAÍS 
ONDE, MUITAS VEZES, REPRESENTA O PRIMEIRO PONTO DE CONTACTO COM O 
SISTEMA DE SAÚDE. TAMBÉM PORQUE O FARMACÊUTICO FUNCIONA COMO UM 
ELEMENTO DE INTEGRAÇÃO NA REDE DE CUIDADOS DE SAÚDE ESTABELECENDO 
PONTES DE DIÁLOGO E DE CONTACTO COM OS OUTROS PROFISSIONAIS”
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ROF: Aliás, fala-se dos juros no sentido de 
dizer que, se calhar, agora seria um bom 
momento para investir. Enquanto os juros 
estão baratos…
ACF: É uma discussão muito técnica de na-
tureza macroeconómica que divide os eco-
nomistas. Qualquer que seja a escolha, ela 
pode ser criticável. O mais importante será 
que os partidos, no seu conjunto, se enten-
dam quanto às prioridades no curto e no 
médio prazo. Sobretudo aqueles que podem 
vir a ter responsabilidades de governo. As 
escolhas são sempre alternativas, entre si, na 
distribuição dos recursos que, infelizmente, 
permanecem escassos face à dimensão das 
necessidades. Por essa razão, é essencial uma 
definição criteriosa de prioridades que torne 
as opções justas e as intervenções efetivas.
 
ROF: Como vê as polémicas em torno da 
lei de bases da saúde? Antes de tomar posse 
como ministro da saúde, em 2015, defendeu 
a sua tese de doutoramento, sobre a rela-
ção entre o público e o privado em saúde. 
O tema, como se vê pelo frenesi mediático 
que tem suscitado, está mais vivo do que 
nunca. Acha que se justifica a polémica que 
se verifica no Parlamento?
ACF: No caso das parecerias público-privadas 
(PPP) o atual governo deu cumprimento inte-

todos Centeno. Fi-lo com a convicção de que 
as escolhas não são fáceis nem os recursos 
ilimitados. O país precisa de encontrar uma 
trajetória de equilíbrio orçamental que ajude 
a diminuir o peso do endividamento externo 
e dos encargos com juros. E isso tem vindo a 
ser alcançado. É utópico pensar que podere-
mos ter um Estado social forte e sustentável se 
não tivermos as contas públicas equilibradas 
e, sobretudo, um longo ciclo de crescimento 
económico. Apenas dessa forma poderemos 
construir um país mais justo e equilibrado 
reduzindo as desigualdades sociais particu-
larmente sensíveis no setor da saúde.

ROF: Como podemos sair dessa situação?
ACF: A história demonstra que o sucesso 
das políticas públicas, na proteção social e da 
saúde, está estreitamente ligado aos resulta-
dos da economia. É reconhecido o papel dos 
determinantes sociais na saúde. As melhorias 
do nível de rendimento, da educação, das 
condições de habitação e de alimentação, das 
condições ambientais, entre muitas outras, 
contribuem decisivamente para a melhoria 
global do estado de saúde das populações. É 
por isso fundamental tornar o país mais forte 
do ponto de vista económico e social crian-
do, dessa forma, condições para um maior 
investimento nas políticas setoriais.

“NA VERDADE, ESTAMOS 
PERANTE UMA EQUAÇÃO DE 
DIFÍCIL RESPOSTA: COMO 
CONCILIAR A NECESSIDADE DE 
ACESSO ÀS TERAPÊUTICAS E 
TECNOLOGIAS INOVADORAS, 
TANTAS VEZES DE CUSTO 
MUITO ELEVADO, COM O 
QUADRO DE ESCASSEZ DE 
RECURSOS FINANCEIROS DOS 
PAÍSES?”
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Ordem dos Médicos. Como será possível 
apaziguá-los?
ACF: O setor da saúde integra profissões de 
elevada diferenciação técnica e científica. A 
maior parte dos profissionais está exposta a 
um volume de trabalho de grande intensidade 
e exigência física e psíquica. Nos últimos anos, 
os profissionais de saúde foram submetidos a 
uma grande sobrecarga tendo, ainda assim, 
garantido o desempenho e a qualidade do 
serviço nacional de saúde em condições, por 
vezes, muito adversas. É por isso compreen-
sível que num contexto de relançamento da 
economia exista uma pressão para ver resol-
vidas questões que perduram há muitos anos. 
Face a esta realidade não existe alternativa 
que não passe pelo diálogo permanente e pela 
negociação. É fundamental ter presente que o 
extremar de posições não conduz a soluções 
contribuindo, pelo contrário, para criação de 
um clima de insegurança e de intranquilidade 
que se repercute negativamente nos cidadãos. 

gral ao que constava do programa aprovado 
no parlamento. A discussão das propostas de 
Lei de Bases perdeu, do meu ponto de vista, 
o foco das questões essenciais. O afunila-
mento à volta de uma questão instrumental, 
como é o caso das PPP, limitou a amplitude 
do debate necessário em torno das questões 
estratégicas relevantes para a próxima dé-
cada. Uma nova Lei de Bases tem de ter em 
conta as novas realidades da demografia e da 
epidemiologia, a inovação terapêutica e tec-
nológica, a transformação digital bem como 
o papel dos cidadãos nas decisões de saúde. 
Uma Lei de Bases de Saúde deve enquadrar o 
futuro através de uma visão de médio prazo 
capaz de antecipar as grandes questões com 
que o país se vai defrontar.

ROF: Por outro lado, a questão da com-
plementaridade entre os dois sistemas está 
presente nos exames de diagnóstico e em 
algumas terapias, por exemplo. Será pos-
sível ao SNS abrir mão desta possibilidade?
ACF: Não há na Europa nenhum país que não 
faça, nas prestações de saúde e nas prestações 
sociais, um exercício de cooperação entre os 
diferentes setores. Em Portugal temos o exem-
plo da Rede Nacional de Cuidados Integrados 
assegurada, praticamente na sua totalidade, 
com base numa parceria com o setor social 
e, de uma forma menos expressiva, com o 
setor privado. Uma sociedade envelhecida, 
com problemas sérios de pobreza e com di-
ficuldades orçamentais, só tem a ganhar se 
apostar na cooperação. Claro que este é um 
exercício que tem de ter regras muito bem 
definidas, nomeadamente, no que diz respeito 
às relações de fronteira devendo existir um 
quadro regulatório muito exigente que mini-
mize os riscos de incumprimento de regras.

ROF: O que se pode fazer então para os fi-
xar mais no sistema público?
ACF: A evolução dos sistemas de saúde, nas 
últimas décadas, foi muito significativa. O 
padrão demográfico e de morbilidade é hoje 
muito diferente. Os níveis de dependência 
agravaram-se tornando imperativa uma me-
lhor articulação entre cuidados com particu-
lar enfoque nas respostas de proximidade. 
O trabalho hospitalar é hoje mais exigente 
e muito mais dependente do trabalho de 
equipa. Muitos dos médicos que vão para o 
setor privado não o fazem por uma questão 
remuneratória, mas sim porque têm acesso 
a equipamentos mais diferenciados. Temos 
de tornar o serviço nacional de saúde mais 
competitivo do ponto de vista tecnológico 
e da inovação e da diferenciação dos seus 
profissionais.
 
ROF: As greves cirúrgicas dos enfermeiros 
refletem outro lado dessa turbulência no 
setor. A contestação também se sente na 

“A DISCUSSÃO DAS PROPOSTAS 
DE LEI DE BASES PERDEU, DO 
MEU PONTO DE VISTA, O FOCO 
DAS QUESTÕES ESSENCIAIS”
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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



A maior reunião
de Farmacêuticos

A maior reunião
de Farmacêuticos


