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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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bordo é mais uma 
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que pode render 
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do que eram 
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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
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Portugal 
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obstáculos oportunidades 
numa entrevista E34
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Governo assume derrapagem de prazos. Maioria  
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só estará concluída em 2022. Aluguer de comboios  
a Espanha está “iminente” E10

FO
T

O
 N

U
N

O
 F

O
X

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 
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Um novo ciclo. Que ventos nos esperam?
Iniciámos uma nova legislatura, temos um novo 
governo. Nestes momentos, como sempre, enche-
mo-nos de otimismo. Quando ouvimos dizer que 
agora é que é, pois a Saúde será uma prioridade, 
ganhamos razões para esse otimismo… 
O tema de capa da ROF é sobre este tema: fomos 
procurar saber, ou confirmar, o que pensam far-
macêuticos das nossas principais áreas de atividade 
sobre o trabalho realizado pelo anterior governo e 
o que nos espera a partir de agora, no campo das 
políticas e do orçamento. O título “Ventos de Mu-
dança” talvez careça de um ponto de interrogação, 
mas devemos deixar essa conclusão a cada um dos 
leitores da nossa revista. 
Como se escreve na introdução, “há projetos e pro-
messas por cumprir e muitas farmácias para salvar”. 
A frase resume a avaliação. Um dos nossos mais rele-
vantes projetos, o da Residência Farmacêutica, ficou 
pronto em fevereiro passado e - como diz Henrique 
Reguengo - já devia ter sido publicado e aplicado, 
o que não aconteceu “por motivos não explicados”.
Mas, vamos por partes que este resumo não fica dis-
tante da agenda onde figuram os anseios da Ordem 
dos Farmacêuticos para 2020 e anos seguintes. No 
sector das análises clínicas, espera-se nestes novos 
tempos o reconhecimento da rede de laboratórios 
de proximidade e um melhor aproveitamento da sua 
capacidade instalada. No fundo, eles são também 
SNS. Jorge Nunes de Oliveira, como muitos outros 
desta área, deseja assistir à “inversão da tendência 
de hospitalização da Saúde”, que compromete a pro-
ximidade, a equidade e a qualidade dos cuidados. 
Espera ainda o presidente da Associação Portuguesa 
de Analistas Clínicos que se consiga promover uma 
revisão da legislação que nos mantenha longe de 
“interesses particulares e preconceitos ideológicos”. 
Deverá ser possível travar a desregulamentação do 
sector e a sua apropriação por empresas financeiras, 
o que, a acontecer, levaria a consequências trágicas 
para a saúde das populações.
Para a distribuição farmacêutica - diz-nos Diogo 
Gouveia, presidente da ADIFA, Associação dos 
Distribuidores Farmacêuticos - deverá progredir-
-se no sentido da implementação legal da atividade 
de serviço completo, diferenciando-a das restantes 
atividades de distribuição. O que se pretende é um 
fornecimento atempado e adequado às farmácias, 
independentemente das suas coordenadas geográ-
ficas, em média três vezes ao dia. De igual modo, 
espera-se passar da proposta à ação no que toca à 
transição de medicamentos de uso hospitalar para 
o ambulatório, como já acontece pela Europa fora 
e porque nada justifica que alguns medicamentos 
não sejam dispensados em ambulatório. Em último 
lugar, mas não menos importante, a distribuição 
farmacêutica pede, em diálogo com todos os que 

realizam o circuito do medicamento, soluções para 
a falta de medicamentos.
Para uma das representantes das farmácias comuni-
tárias, a Associação das Farmácias de Portugal, fica 
claro que o Estado não tem os recursos financeiros, 
humanos e técnicos necessários para atender a todas 
as necessidades de saúde de toda a população, pelo 
que “a solução passa pelo reforço de parcerias entre 
o Estado e outros agentes do sector, como é o caso 
das farmácias comunitárias”. Sublinham os nossos 
colegas, aqui representados por Manuela Pacheco, 
a necessidade de o Estado reconhecer e valorizar 
os serviços prestados pelas farmácias, sendo “fun-
damental que se coloque um fim à aplicação de 
descontos nos preços dos medicamentos sujeitos 
a receita médica”. Defendem o fim do sistema de 
aplicação das margens regressivas, substituindo-o 
por margens fixas, e querem novos critérios para 
os turnos de serviço das farmácias. Referindo-se à 
distribuição, os farmacêuticos da AFP consideram 
prioritário que haja um melhor controlo do circui-
to de abastecimento de medicamentos, de modo a 
travar a crónica falta de medicamentos.

QUE O PODER POLÍTICO FAÇA  
O QUE LHE COMPETE
A outra representante das farmácias, a ANF, espera 
com urgência que o Governo saído das eleições de 
outubro celebre um novo acordo com as farmácias, 
como está a acontecer nos países desenvolvidos. A 
Associação Nacional das Farmácias reclama saber 
quais as missões de serviço público que serão con-
fiadas às farmácias e, a par disso, qual o quadro de 
financiamento para acabar com a discriminação 
das farmácias que “continuam sujeitas a medidas de 
austeridade insuportáveis”. O seu presidente, Paulo 
Cleto Duarte, deseja que a Assembleia da República 
agende, ainda para este ano, o debate da petição “Sal-
var as Farmácias, Cumprir o SNS”, assinada por mais 
de 120 mil portugueses. A ANF aguarda na presente 
legislatura medidas que devolvam sustentabilidade 

às farmácias que atendem populações mais pobres e 
periféricas. “Espero que o poder político faça o que 
lhe compete para garantir a igualdade no acesso à 
Saúde em todo o território”, conclui de forma clara.
Pela voz da presidente da Associação Portuguesa de 
Farmacêuticos Hospitalares, Carla Mendes Cam-
pos, ficamos a saber com clareza que a Farmácia 
Hospitalar precisa de investimento em profissio-
nais, tecnologias e equipamentos, a começar pelos 
primeiros. Em consonância com outros sectores, 
refere que “a consagração da carreira em diploma 
legal necessita da regulamentação da Residência 
Farmacêutica, com abertura de vagas para suprir a 
falta de pessoal qualificado no SNS”. A APFH diz-se 
atenta à recente “lei da descentralização”, que prevê 
a transferência de competências da administração 
central para autarquias locais e reconhece a janela 
de oportunidade para o farmacêutico nos cuidados 
de saúde primários.
A Apifarma, segundo a expressão da sua vice-pre-
sidente, Cristina Campos, espera que “a próxima 
legislatura seja o virar de página e se assuma a Saú-
de como a prioridade do investimento público em 
Portugal”. No concreto, a Associação da Industria 
Farmacêutica insiste na urgência da convergência 
de Portugal com os seus parceiros europeus em 
quatro pontos: o nível de investimento público em 
Saúde; os tempos de aprovação da inovação tera-
pêutica; os tempos de pagamento aos fornecedores 
do SNS; as condições para a prática das Ciências da 
Vida. Cristina Campos não esquece a necessidade 
do plano plurianual de investimentos para o SNS e 
a implementação de uma lei de meios para a Saúde, 
que permitam conferir estabilidade ao SNS e “pôr 
fim ao conceito de orçamentos suplementares ou 
tentações de suborçamentação”.

LEMBRETES DE UMA AGENDA COLETIVA
Com o Natal a chegar, este resumo do que desejam 
os farmacêuticos nas suas áreas de atividade é tam-
bém a lista de presentes da OF. Não a vamos levar ao 
Governo ou à nova legislatura; é mais um lembrete 
do que nós precisamos fazer. Notas inadiáveis de 
uma agenda coletiva.
Além deste balanço e perspetivas, poderão ler muitas 
notícias e uma importante entrevista com o presi-
dente do nosso Congresso de 2020, Hélder Mota 
Filipe. A reunião magna dos farmacêuticos tem já 
um propósito anunciado: “entender fenómenos tão 
diversos quanto o uso adequado da imensa informa-
ção contida na era dos Big Data digitais ou os desa-
fios impostos pelas migrações e pela globalização”.

Boas leituras. Boas Festas. 
Bom Natal.

Ana Paula Martins

EditorialBastonária da Ordem  
dos Farmacêuticos 

ESTAS SÃO NOTAS INADIÁVEIS 
DE UMA AGENDA COLETIVA. A 
NOSSA.
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Os casos das bebés Matilde e Noa, as 
exigências dos representantes dos doentes 
oncológicos e com esclerose múltipla ou a 
posição pública do Colégio de Oncologia da 
Ordem dos Médicos voltaram a colocar o tema 
do acesso à inovação terapêutica na ordem do 
dia. Em comum, as denúncias de dificuldades, 
barreiras e racionamento no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) no acesso a medicamentos 
inovadores. 
O Ministério da Saúde rejeita totalmente estas 
acusações, assegurando não existir “qualquer 
restrição ao acesso à inovação por razões de 
natureza financeira”, afiançou a ministra. “É 

eventualmente uma questão de divergência 
entre análises técnicas e clínicas que terão de 
ser dirimidas entre os próprios [peritos] com 
mais discussão e maior formulação”, disse 
ainda em declarações à comunicação social.
Em comunicado, o Infarmed apresentou 
os números: nos primeiros seis meses do 
ano, foram concluídos 61 processos de 
medicamentos inovadores, novas substâncias 
ou novas indicações, dos quais 37 tiveram 
aprovação para utilização e financiamento pelo 
SNS, face aos 15 aprovados no mesmo período 
do ano passado. São mais do dobro dos 
medicamentos aprovados já este ano. 

“O financiamento dos novos medicamentos 
ocorreu em particular na área da oncologia, 
cardiologia e infeciologia”, refere o comunicado 
da autoridade reguladora, explicando também 
que, enquanto decorre o período de avaliação 
(cujo prazo de conclusão médio é de 221 
dias), é possível aceder aos medicamentos 
inovadores através de autorizações excecionais 
(AUE). Neste âmbito, esclarece-se que foram 
concedidas mais de 1.000 AUE no primeiro 
semestre de 2019, com um tempo médio de 
decisão pelo Infarmed de nove dias úteis.
O Infarmed salienta ainda a complexidade do 
processo de negociação, por vezes realizado 
em conjunto com a EUnetHTA e os países 
subscritores da Declaração de La Valeta, que 
permitem, em alguns casos, obter reduções 
de financiamento pelo SNS na ordem dos 50%. 
Esta informação foi também transmitida aos 

DOENTES ACENTUAM PRESSÃO PARA RECEBER 
TRATAMENTOS INOVADORES

A pressão mediática para disponibilizar o acesso às mais recentes 
terapêuticas farmacológicas intensificou-se nos últimos meses, em 
especial nas áreas da oncologia, esclerose múltipla ou doenças raras.
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representantes dos doentes, em reuniões 
promovidas pelo Conselho Diretivo da agência 
reguladora.
O presidente do organismo defende que 
Portugal tem “dos melhores sistemas da 
Europa”, mas admite que “pode não estar 
a ser percebido totalmente”. Com esse 
intuito, chamou então dirigentes de várias 
organizações da sociedade civil, numa 
oportunidade para “explicar como é que todo o 
processo decorre, como se garante o acesso 
ao SNS, como se garante a sustentabilidade 
e de que maneira doentes podem participar”, 
disse Rui Santos Ivo.
Sob o tema “A Introdução de Medicamentos 
com Custo Elevado no SNS: Desafios à Gestão”, 
o Infarmed promoveu também uma reunião 
com os bastonários das Ordens dos Médicos 
e dos Farmacêuticos, a diretora geral da 

Saúde e a presidente da Administração 
Central do Sistema de Saúde, bem como de 
peritos e profissionais de saúde, para discutir 
abertamente o acesso a medicamentos 
inovadores através do SNS. O encontro foi 
presidido pelo secretário de Estado adjunto 
da Saúde, Francisco Ramos, que frisou que “a 
autonomia da decisão de um prescritor deve 
ser realizada a par da decisão de um grupo 
multidisciplinar, e válida para todo o sistema”, 
salientando também a necessidade de 
preservar o papel do Infarmed.
Rui Santos Ivo fez um balanço da inovação 
aprovada e lançou a discussão sobre o atual 
modelo de avaliação de tecnologias de saúde 
em Portugal, desde a aprovação pela Agência 
Europeia de Medicamentos (EMA), que incide 
sobre a eficácia, qualidade e segurança, à 
avaliação pelo Infarmed e pelas entidades 

congéneres europeias, que apreciam a 
eficácia relativa e a relação custo-efetividade 
face às alternativas terapêuticas. Durante 
este período foi também abordado o papel 
de comissões como a Comissão de Avaliação 
de Medicamentos, a Comissão de Avaliação 
de Tecnologias da Saúde ou da Comissão 
Nacional de Farmácia e Terapêutica, bem 
como da negociação económica no Infarmed. 
O encontro terminou com uma análise de 
três casos específicos, pela sua complexidade 
e carga financeira sobre os hospitais: o da 
paramiloidose (doença dos pezinhos), da 
atrofia muscular espinhal e da oncologia, 
que se deparam com desafios como a 
necessidade de acesso precoce, reduzida 
evidência em fases precoces e falta de 
transparência em relação à formulação dos 
preços.

UM DESAFIO GLOBAL PARA OS SISTEMAS DE SAÚDE

CONCLUSÕES DA REUNIÃO PROMOVIDA PELO INFARMED: 
•  Decisões sobre avaliação de tecnologias de saúde mais participadas, envolvendo também as 
sociedades científicas, ordens profissionais e a sociedade civil

•  Maior transparência da indústria farmacêutica na formulação de preços e no acesso à 
informação sobre o desenvolvimento dos medicamentos

•  Maior transparência das avaliações, através da publicação de relatórios de avaliação mais 
extensos e detalhados

•  Reforço das competências das CFT no processo de seleção de novos medicamentos e melhoria 
da articulação da CNFT com a DGS, entre NOC e o FNM

•  Registos e informação válida sobre resultados de tratamentos com os medicamentos 
inovadores, com pagamento de acordo com os resultados em saúde

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos 
considera que o acesso à inovação terapêutica é 
um desafio supranacional e que a pressão se faz 
sentir junto dos doentes e das suas famílias, no 
dia-a-dia dos médicos, dos farmacêuticos e dos 
administradores hospitalares. “Não há soluções 
mágicas para resolver o acesso generalizado 
a terapias muito inovadoras e muito caras”, 
considera Ana Paula Martins.  
“A posição dos farmacêuticos sobre esta 
matéria é também inequívoca. A evidência 
deve dar suporte à decisão, que é, e deve ser, 
política. Numa total e absoluta separação entre 
quem avalia, quem recomenda e quem decide. 
Quem faz a avaliação do valor de uma inovação 
são comissões técnicas multidisciplinares. 
Quem recomenda deve fazê-lo em plenário, 
onde, forçosamente, os colégios médicos e 
farmacêuticos devem ter uma opinião valorizada 

à luz da evidência e da melhor prática da 
medicina. Com base nessas avaliações, a decisão 
deve ser política. É aos políticos que cabe, em 
nome dos portugueses, fazer as escolhas para 
as quais foram democraticamente mandatados”, 
considera a bastonária.
Ana Paula Martins deu como exemplo as recentes 
decisões do Parlamento neste domínio. “Quando 
é a própria Assembleia da República, que há 
bem pouco tempo deu indicações para inclusão 
de vacinas no Plano Nacional de Vacinação, 
independentemente dos pareceres dos peritos 
da Direção-Geral da Saúde, e a dar indicação para 
a compra de um medicamento, ainda em fase 
experimental, com um valor de dois milhões de 
euros, percebemos que o reforço da capacidade 
técnica e a transparência nos resultados da 
avaliação são absolutamente fundamentais”, 
defendeu.

Para a representantes dos farmacêuticos a 
tarefa será cada vez mais difícil, sobretudo se o 
orçamento da saúde não aumentar. “Os preços a 
que muita inovação em saúde será comercializada 
torna fundamental que se faça um debate sereno 
e sério, participado, sobre como faremos estas 
escolhas e em que condições seremos capazes de 
incorporar e maximizar o benefício da inovação”, 
acrescenta. No entanto, adverte, “mesmo mais 
organizados, mais transparentes e dialogantes, 
com um Infarmed reforçado e apoiado nas 
suas funções, com lideranças bem preparadas 
e não escolhidas em função da oportunidade 
política ou corporativa, teremos escolhas difíceis 
pela frente, não perdendo a esperança que, a 
nível internacional, o diálogo entre a indústria 
farmacêutica e os Estados possa levar a que o 
mútuo interesse de contribuir para o progresso e 
bem-estar prevaleça”.



8  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

LUSOFONIA EM DESTAQUE NO CONGRESSO MUNDIAL DA FIP

A 79.a edição do Congresso 
Mundial de Farmácia e Ciências 
Farmacêuticas, organizado 
pela Federação Internacional 
Farmacêutica (FIP) decorreu em Abu 
Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, 
entre os dias 22 e 26 de setembro. 
Mais de 2500 farmacêuticos de 
115 países participaram no evento, 
sendo a delegação portuguesa uma 
das mais representadas, com meia 
centena de participantes.

Antes do arranque dos trabalhos do Congresso, 
teve lugar a habitual reunião do Conselho da 
FIP, durante a qual a farmacêutica portuguesa 
Ema Paulino, secretária profissional da FIP e 
membro da Direção Nacional da Ordem dos 
Farmacêuticos, apresentou as atividades do 
Board of Pharmaceutical Practice. O Council 
Meeting aprovou também as declarações 
políticas relacionadas com o apoio aos 
cuidadores informais, com as doenças não 
transmissíveis e com os autocuidados, tendo 
ainda sido analisados os relatórios publicados 
pela FIP no decorrer do corrente ano. 
Ema Paulino comentou também a declaração 
relativa aos cuidados informais, sobretudo 
prestados por mulheres, que mais 
frequentemente se voluntariam para cuidar 
dos seus familiares. A FIP considera que os 
sistemas de saúde atuais dependem em grande 
escala de mulheres cuidadoras, mas reconhece 
que nem sempre lhes é fornecido o apoio 
adequado. “Compreender como os farmacêuticos 
podem apoiar as mulheres no seu papel de 
prestadoras de cuidados informais pode facilitar 
a consecução dos ambiciosos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 
de igualdade de género e desenvolvimento 
sustentável para 2030 e ajudar a reduzir as 
desigualdades em saúde”, disse a farmacêutica 
portuguesa.
Nota ainda para a ratificação durante o Council 
Meeting da adesão das associações-membro 
representativas dos farmacêuticos da Bulgária, 
Haiti, Kuwait, Malásia e Iémen, e como membro 
observador a Confederação Internacional das 
Ordens dos Farmacêuticos Francófonos, entidade 
homóloga da Associação de Farmacêuticos dos 
Países de Língua Portuguesa (AFPLP).
A cerimónia de abertura do 79.o Congresso 
Mundial da FIP foi um dos pontos altos do evento, 
com o presidente da organização, Dominique 
Jordan, a revelar a estratégia de atuação durante 
o seu mandato. 

O SÉCULO DOS FARMACÊUTICOS
Sob o lema “One FIP”, a organização recorda 
que os farmacêuticos de diferentes áreas 
desempenham um papel fundamental no 
acesso aos medicamentos, pelo que se “devem 
adaptar aos novos desafios e assumirem-
se como parceiros e parte integrante dos 
sistemas de saúde”. “O século XXI será o século 
dos farmacêuticos”, considera o presidente 
da FIP, que destaca o papel ativo que estes 
profissionais podem assumir nas dez ameaças 
à saúde mundial identificadas pela Organização 
Mundial de Saúde. Esta nova estratégia tem 
associados os Objetivos de Desenvolvimento 
Globais, sustentados em referenciais e na mais 
recente evidência e estão relacionados com 
a força de trabalho farmacêutica, com novos 
serviços farmacêuticos, com as necessidades 
dos doentes e dos cidadãos e com a inovação 
na ciência e prática farmacêutica. “A FIP tem a 
ambição de liderar o desenvolvimento de um 
enquadramento humanitário”, afirmou ainda o 
presidente Dominique Jordan.

ABEM PREMIADA
Ainda durante a sessão de abertura, houve 
lugar à atribuição de várias distinções 
pela FIP. O Programa Abem, da Associação 
Dignitude, recebeu o prémio FIP 2019 Pharmacy 
Practice Improvement, reconhecendo o 
impacto social do projeto e o seu contributo 
para o desenvolvimento de competências 
farmacêuticas no plano científico e social. A FIP 
destaca o facto de o programa ser a primeira 
iniciativa lançada pela Associação Dignitude, 
uma instituição particular de solidariedade 
social que foi criada pela Associação Nacional 
das Farmácias (ANF) e pela Associação 
Portuguesa da Indústria Farmacêutica, 

em parceira com a Cáritas Portuguesa e a 
Plataforma Saúde em Diálogo. 
Desde o seu início, em maio de 2016, o 
programa apoiou mais de 7.000 pessoas 
necessitadas, sendo também destacadas 
pela FIP as competências científicas e 
sociais desenvolvidas pelos farmacêuticos 
participantes no programa, bem como o 
envolvimento dos estudantes de Ciências 
Farmacêuticas, ajudando-os a entender a 
responsabilidade do farmacêutico para lidar 
com o acesso precário a medicamentos 
e outras desigualdades. “Este programa 
promoveu o papel dos farmacêuticos como 
agente de saúde essencial e próximo da 
sociedade. 
Os farmacêuticos envolvidos no Programa 
Abem contribuem para uma sociedade 
mais inclusiva e melhores resultados em 
saúde. Fornecer às pessoas o acesso aos 
medicamentos de que precisam também 
contribui para reduzir os custos com 
tratamentos evitáveis e internamentos 
hospitalares”, destacou Duarte Santos, da 
direção da ANF, citado pela FIP. “É uma grande 
honra ver este programa, desenvolvido pelas 
farmácias, reconhecido mundialmente. 
Este prémio apenas reforça o propósito 
do Programa Abem de garantir o acesso 
a medicamentos a todos os cidadãos 
portugueses e, quem sabe, ser uma inspiração 
para os nossos colegas farmacêuticos 
internacionais”, acrescentou.
Entre os projetos distinguidos no decurso 
da cerimónia de abertura esteve também 
a campanha desenvolvida pelo Conselho 
Federal de Farmácia do Brasil, intitulada 
"Farmacêuticos em Ação no Bem-Estar Global” 
para comunicar o valor dos farmacêuticos. “A 
profissão farmacêutica no Brasil passou por 
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grandes transformações nos últimos anos 
e o Projeto Global de Bem-Estar tem sido 
conseguido mostrar isso às pessoas”, explicou 
o presidente do CFF, Walter Jorge João. Entre 
os nomeados para este prémio, intitulado FIP 
2019 Health Promotion Award, esteve o projeto 
de promoção e educação para a saúde nas 
escolhas promovido pela Secção Regional 
dos Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos 
Farmacêuticos. 

ENCONTRO DE PARTICIPANTES 
LUSÓFONOS
A Ordem dos Farmacêuticos e a Associação 
Nacional das Farmácias organizaram um 
encontro com os participantes lusófonos 
no Congresso da FIP. O evento contou com 
a presença do embaixador de Portugal nos 
Emirados Árabes Unidos, Joaquim Moreira 
de Lemos, e do presidente da FIP, Dominique 
Jordan, tendo sido uma oportunidade de 
convívio informal e networking profissional 
entre os participantes oriundos dos países de 
língua portuguesa.

MELHOR POSTER PARA TRABALHO 
SOBRE TROCA DE SERINGAS
O trabalho sobre o impacto económico da 
intervenção das farmácias portuguesas no 
Programa de Troca de Seringas foi um dos 
posters distinguidos durante o 79.o Congresso 
Mundial da FIP., na categoria de “Farmácia 
Comunitária”, onde se incluem mais de uma 
centena de trabalhos de farmacêuticos de 
todo o mundo.
O estudo da autoria do Centro de Estudos e 
Avaliação em Saúde da Associação Nacional 
das Farmácias concluiu que o programa gera 

uma poupança de mais de dois milhões de 
euros ao sistema de saúde.
A Ordem dos Farmacêuticos foi também 
responsável pela submissão de quatro posters 
científicos sobre o sistema de Desenvolvimento 
Profissional Contínuo, sobre o projeto BERC-
Luso e sobre os projetos de educação e 
promoção para a saúde Gerção Saudavél nas 
suas variantes júnior e sénior.

PALESTRANTES APRESENTARAM 
EXPERIÊNCIA NACIONAL
Ao todo, foram oito os farmacêuticos 
portugueses que participaram no Congresso 
Mundial da FIP na qualidade de oradores e 
conferencistas em várias sessões realizadas 
ao longo dos cinco dias de trabalhos. Da 
Ordem dos Farmacêuticos (OF), intervieram a 
diretora nacional Ema Paulino, que apresentou 
o tema “How to run effective meetings” 
no “Young Pharmacists Group Leadership 
Development Workshop”, tendo sido ainda 
autora da palestra intitulada “Professional 
governance – Understanding its purpose”, 
durante o “8th Global Pharmacy Technicians 
Symposium: Exploring the need for regulatory 
models for the pharmacy support workforce”; 
Bruno Sepodes, do Conselho Fiscal Nacional da 
OF, participou como orador na sessão “Adapting 
to change – Implications on the profession of 
Pharmacy”, com a apresentação “Emerging 
therapies and implications”; por sua vez, o 
secretário técnico para a área Internacional, 
Jorge Batista, efetuou uma intervenção 
intitulada “The Role of the Portuguese 
Pharmaceutical Society in regulating the 
profession in Portugal”, no “FIP Forum of 
Pharmacy Professional Regulators”.

Duarte Santos, da Direção da Associação 
Nacional das Farmácias fez uma apresentação 
sobre a iniciativa portuguesa “Could it be 
COPD?”, na sessão “Air pollution and respiratory 
health: global challenges and emerging roles 
for community pharmacists”, e apresentou 
também o tema “Changing the healthcare 
ecosystem: Community pharmacy as a focal 
point” na sessão “SIGN 1: Sharing Ideas in a 
Global Network: Community pharmacy ahead 
of the curve”. João Neto, diretor do Museu da 
Farmácia, presidiu o “Experts Meetings on 
Pharmacy History and Heritage”, na sessão “The 
History and Heritage of Pharmacy: Informing 
the present and future of our profession”, 
sendo responsável pela apresentação 
“Professor Odette Ferreira - Building Futures 
far beyond the science”, em que partilhou 
a história inspiradora da farmacêutica 
portuguesa que descobriu o vírus HIV-2. Suzete 
Costa, também da ANF apresentou o tema 
“Interprofessional collaborative models: A 
patient-centred devolvement of care pathways 
between pharmacies and primary care health 
units in Figueira da Foz”, inserida na sessão 
“Navigating changes in the scope of the 
pharmacist: Pharmacy as a gateway to care”.
Nota ainda para as farmacêuticas Filipa Costa, 
do Instituto Universitário Egas Moniz, que 
apresentou o tema “What are the advantages 
and disadvantages to accessing medicines 
on-line: High-income country perspective”, 
na sessão “Internet pharmacy - Risks versus 
benefits”, e para Joana Brito, das Farmácias 
Holon, que falou sobre “The contribution of 
community pharmacies in the prevention 
and control of benign prostatic hyperplasia”, 
durante a sessão “What’s new in practice?”.

Os trabalhos do 79.o Congresso Mundial da FIP contaram com a participação de vários farmacêuticos portugueses
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GOVERNO PROCURA SOLUÇÕES PARA FALTA DE MEDICAMENTOS  
NAS FARMÁCIAS

Os dados são do Centro de Estudos e 
Avaliação em Saúde (CEFAR): mais de metade 
dos doentes já se deparou com algum tipo 
de indisponibilidade de medicamentos nas 
farmácias. Em 2018, faltaram 64,1 milhões 
de embalagens de medicamentos pedidas 
por doentes nas farmácias. Um aumento de 
15,8 milhões de embalagens face a 2017. Esta 
indisponibilidade terá afetado cerca de 3,4 
milhões de utentes, sendo que mais de 370 mil 
tiveram de interromper o tratamento. A falta 
de medicamentos levou ainda 1,4 milhões de 
utentes a marcar nova consulta médica para 
alterar a prescrição, agravando os custos para 
o sistema de saúde (estimados entre 35,3 e 43,8 
milhões de euros) e para os utentes (entre 2,1 e 
4,4 milhões de euros).
O fenómeno das falhas de abastecimento 
e ruturas de stock de medicamentos nas 
farmácias tem vindo a ganhar maiores 
proporções. No início do ano, um abaixo-
assinado de 24 farmácias solicitava a 
intervenção da autoridade nacional do 
medicamento para resolver aquilo a que 
chamavam de “generalizada escassez de 
medicamentos”. Mais recentemente, as 
associações de doentes que integram a 
Convenção Nacional da Saúde enviaram uma 
carta ao Infarmed a alertar para o agravamento 
do estado de saúde de alguns doentes devido 
à falta de medicamentos nas farmácias e aos 
atrasos na aprovação de fármacos inovadores 
pela autoridade reguladora nacional. Alguns 
dias depois, o presidente do Infarmed recebia 
os seus representantes, assim como a 

organização Mais Participação Melhor Saúde e 
a Plataforma Saúde em Diálogo, assegurando 
o envolvimento dos doentes no processo de 
regulamentação em curso, cujo objetivo seria 
reforçar as obrigações de todos os agentes 
envolvidos na cadeia de valor do medicamento.

REGULAMENTO DEFINE 
RESPONSABILIDADES
No início de agosto, o Governo aprovava, em 
Conselho de Ministros, uma nova alteração (a 
décima segunda) ao Estatuto do Medicamento. 

O Decreto-Lei no 112/2019, publicado em Diário 
da República alguns dias mais tarde, introduz 
diversas alterações ao regime de fornecimento 
de medicamentos, clarificando procedimentos 
e responsabilidades (internas e externas) nas 
diferentes fases de gestão da indisponibilidade 
do medicamento, reforçando o papel de 
cada um destes intervenientes no circuito do 
medicamento. 
O Executivo procurou, desde modo, minimizar 
situações de rutura de medicamentos 
nas farmácias, nomeadamente através da 
introdução de restrições à exportação de 
medicamentos para a Europa, que só serão 
permitidas se o mercado português estiver 
abastecido. “Se não houver é legítimo que 
haja exportação, mas havendo o risco desse 
medicamento faltar, o Infarmed fica com 
a possibilidade de proibir medicamento a 
medicamento as exportações”, explicou 
o secretário de Estado Adjunto da Saúde, 
Francisco Ramos, citado pela agência Lusa. 
O membro do Governo revelou que alguns 
distribuidores iniciaram atividade não para 
distribuir medicamentos em Portugal, mas 
apenas para trabalhar na área da exportação. 
“Isto é provavelmente legítimo com base na 
liberdade comercial, na liberdade de instalação 
de empresas, mas não tem qualquer interesse 
público para o abastecimento de medicamento 
em Portugal”, salientou. Com a aprovação 
do diploma, fica explícito que a distribuição 
de medicamentos “é uma atividade que visa 
satisfazer o interesse público e o Infarmed fica 
com a possibilidade de regular essas situações 
e até mesmo acabar com elas”, disse ainda. 
Entre as penalizações está a possibilidade do 

Um problema complexo e multifatorial
A bastonária da OF considera que o problema da falta de medicamentos nas farmácias é “complexo” 
e “multifatorial”, lembrando que afeta a esmagadora maioria dos países europeus, sendo recorrente 
a sua discussão e debate no seio das instâncias europeias ligadas ao setor farmacêutico. Entre as 
causas apontadas pela representante dos farmacêuticos estão a exportação paralela, os problemas de 
sustentabilidade das farmácias e consequentes dificuldades na gestão de stock, e a quebra de produção 
ou descontinuação de produtos mais baratos pela indústria farmacêutica. “Bem podemos crucificar 
o Infarmed, que não vamos encontrar assim as soluções”, disse Ana Paula Martins, explicando que “o 
Infarmed regula, não produz, não distribui, não dispensa medicamentos”. 
A OF acredita que é preciso muito mais do que a legislação que veio reforçar as responsabilidades de 
todos os agentes. Na opinião da bastonária, “é preciso que, a montante, haja um diálogo responsável e um 
compromisso sustentável”. Ana Paula Martins entende que “quem produz tem de colocar a quantidade 
necessária de medicamentos no mercado; quem distribui tem de cumprir a sua missão de abastecer 
as farmácias, não promovendo desigualdades numa matéria de interesse público; e quem governa tem 
de encarar que parte deste problema está relacionado com questões de sobrevivência que afetam 
transversalmente o sector”. 
A bastonária recorda que nos últimos anos foram adotadas medidas muito restritivas sobre os preços dos 
medicamentos vendidos nas farmácias, que geraram situações inimagináveis há uma década. “Não se pode 
continuar a desequilibrar o mercado desta forma, porque os mercados, mesmo muito regulados, têm vida 
própria e as empresas, por muito que custe ao Estado, não tomam decisões em função das orientações do 
Ministério da Saúde”, lembrou a dirigente da OF.

O Governo aprovou um conjunto de alterações ao Estatuto do 
Medicamento para tentar minimizar as faltas de medicamentos nas 
farmácias e assegurar o regular abastecimento do mercado nacional.
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FARMACÊUTICOS  
E MÉDICOS JUNTOS 
NA REVISÃO DAS 
BOAS PRÁTICAS 
LABORATORIAIS
As Ordens dos Farmacêuticos e dos 
Médicos pronunciaram-se sobre a 
proposta de Manual de Boas Práticas 
Laboratoriais elaborada pelo Ministério 
da Saúde através do Instituto Nacional de 
Saúde Ricardo Jorge. O parecer conjunto 
das Ordens profissionais assenta num 
trabalho desenvolvido pelos respetivos 
Colégios de Especialidade (Análises 
Clínicas e Genética Humana, no caso 
dos farmacêuticos; Patologia Clínica, no 
caso dos médicos), que se iniciou há 
mais de um ano e levou à apresentação, 
em julho do ano passado, de uma 
proposta conjunta para atualização deste 
referencial.
Os farmacêuticos analistas clínicos e os 
médicos patologistas clínicos destacam a 
relevância do documento para a garantia 
da qualidade dos serviços prestados pelos 
laboratórios de análises clínicas.
A evolução do setor, o desenvolvimento 
tecnológico, a evolução da prática 
profissional e da organização do sistema 
de saúde justificam a revisão de um 
referencial datado de 2001, entendem as 
duas Ordens, ao que acresce o facto do 
manual em vias de atualização se revelar 
também como documento estruturante 
para o processo de licenciamento destas 
unidades de saúde, pilares fundamentais 
do sistema de saúde português.

Infarmed “cassar a licença de funcionamento 
se os operadores tiverem comportamento 
indevidos”.
Em circular informativa, o Infarmed 
esclareceu também as principais alterações 
introduzidas por este diploma, principalmente 
ao nível dos titulares de autorização 
de introdução no mercado (AIM) e dos 
distribuidores por grosso. No primeiro caso, 
ficam dispensados de obter a autorização 
para a distribuição dos medicamentos de que 
são titulares, desde que o exercício dessa 
atividade se faça a partir de instalações 
autorizadas a um distribuidor operador 
logístico. Já os distribuidores no mercado 
nacional detêm um conjunto abrangente 
de medicamentos, garantindo um sistema 
de fornecimento contínuo e permanente de 
medicamentos às farmácias hospitalares, 
serviços farmacêuticos hospitalares e locais 
autorizados a vender medicamentos não 
sujeitos a receita médica.

ORDEM ENVIOU CONTRIBUTOS
As alterações aprovadas pelo Decreto-Lei 
remetem para o Infarmed a aprovação de 
regulamentação específica sobre a forma e 
prazo para notificação das faltas e ruturas 
de medicamentos, bem como para definição 
de stocks mínimos. O documento esteve 
em consulta pública até 27 de setembro 
e a Ordem dos Farmacêuticos enviou 
um conjunto de considerações sobre a 
proposta de regulamento, e de forma mais 
abrangente, sobre a problemática do acesso 
ao medicamento. 
Entre as medidas sugeridas pela OF está 
a revisão da legislação sobre a definição 
do preço dos medicamentos em Portugal, 

retirando o impedimento de aumentar o PVP 
(preço de venda ao público) de medicamentos 
considerados relevantes pela posição que 
ocupam no ecossistema terapêutico, que 
correspondem a terapêuticas sem grandes 
alternativas no mercado e que, através da 
comparação com os países de referência, 
justifiquem o principio que é subjacente à lei: 
manter o equilíbrio de preços no mercado por 
comparação com realidades geográficas que 
se assemelham a Portugal.
A Ordem voltou também a sugerir 
implementação de um Observatório do 
Medicamento no Infarmed, dotado de recursos 
técnicos e humanos qualificados para 
monitorizar e tratar a informação que já lhe é 
comunicada pelos agentes. O mesmo para a 
Via Verde do Medicamento, que no entender da 
OF carece de uma revisão urgente. 
O sistema implementado destina-se a resolver 
situações excecionais, garantindo que a uma 
prescrição corresponde o abastecimento a 
um doente nas quantidades que o médico 
prescritor definiu para tratamento. Com 
a desmaterialização da receita médica, a 
Via Verde do Medicamento deve assegurar 
que um determinado medicamento faz, 
efetivamente, parte de uma prescrição e qual 
a quantidade que é prescrita pelo médico, sob 
pena de desvirtuarmos o princípio que esteve 
na sua génese. 
A quarta e última sugestão apresentada pela 
OF diz respeito à elaboração de protocolos 
terapêuticos pela Comissão Nacional de 
Farmácia e Terapêutica, que estabeleçam 
protocolos de substituição terapêutica 
nas farmácias para dosagens, formas 
farmacêuticas e dimensões de embalagens 
consideradas equivalentes.

Farmácias e indústria 
Vão estudar fenómeno
A Associação Nacional das Farmácias (ANF) e a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica 
(Apifarma) solicitaram às consultoras hmR Portugal e IQVIA Portugal um estudo para identificar as 
causas e propor soluções efetivas para a falta de medicamentos nas farmácias portuguesas. As duas 
organizações reconhecem o importante contributo do Infarmed, durante o presente ano, para resolver este 
problema e assumem o compromisso de cooperação com as autoridades nacionais, assegurando também 
a disponibilização dos resultados finais deste trabalho ao Ministério da Saúde. 
Para o presidente da ANF, Paulo Cleto Duarte, é urgente “pôr fim à generalizada escassez de medicamentos 
que se observa nas farmácias”. O presidente da Apifarma, João Almeida Lopes, garantiu, por sua vez, 
que “a Indústria Farmacêutica está empenhada em encontrar justificação e soluções para a falta de 
medicamentos em Portugal”.

AS PROPOSTAS DA OF:
•  Revisão da legislação sobre preços dos medicamentos
•  Criação de um Observatório dos Medicamentos em Portugal
•  Revisão da Via Verde do Medicamento
•  Definição de protocolos de substituição terapêutica
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O Sindicato Nacional dos Farmacêuticos (SNF) 
visitou em julho os Serviços Farmacêuticos 
do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho (CHVNG/E), situados no antigo 
Hospital Eduardo Santos Silva, em Gaia, 
para conhecer as instalações, condições 
de funcionamento e os recursos técnicos 
e humanos afetos às atividades da 
farmácia hospitalar. “Não são uns Serviços 
Farmacêuticos, são um armazém onde as 
pessoas se movimentam por entre caixas 
para tentar desempenhar as suas funções. 
Não há efetivamente condições para que os 
profissionais possam desempenhar as suas 
funções de um modo competente”, disse, no 
final da visita, o presidente do SNF, Henrique 
Reguengo.
Em declarações à comunicação social, 
o dirigente sindical considerou que "há, 
efetivamente, muito a fazer, muito a mudar” 
nos Serviços Farmacêuticos do CHNVG/E. "Não 
compreendo como é que houve uma inspeção 
do Infarmed há cerca de quatro anos, em 
que foram identificadas anomalias graves, 
e durante estes quatro anos não houve 
qualquer reinspeção ou qualquer reavaliação 
para certificar se efetivamente as condições 
tinham mudado”, lembrou. "O que podemos 
verificar é que houve em abril uma alteração 
relativamente à farmácia de ambulatório, 
que tem novas instalações, mas todo o resto 
dos serviços farmacêuticos necessita de ser 
alterado”, revelou ainda Henrique Reguengo.
"Não há hoje em dia razões para que haja 
serviços farmacêuticos neste país a trabalhar 
nestas condições”, lamentou o dirigente 

sindical. "Enquanto os profissionais que 
trabalham nos serviços farmacêuticos fizerem 
milagres, não haverá problemas de segurança, 
mas os milagres não acontecem 365 dias por 
ano, podem acontecer em 364 e, nessa altura, 
toda a gente irá ignorar os 364 dias e lembrar 
o dia 365 em que efetivamente algo falhou”, 
lembrou.
De acordo com as informações que o 
Conselho de Administração transmitiu a 
Henrique Reguengo, o hospital vai efetuar 
alterações ao funcionamento da farmácia 
no próximo ano. "A perspetiva que nos deram 
foi de alguma alteração já para 2020. Com a 
finalização de umas obras que libertarão a 
área da Urgência, os Serviços Farmacêuticos 
transitam para essas novas instalações”, 
explicou.

O PROBLEMA É NACIONAL
Embora o Hospital de Gaia seja considerado 
"um caso extremo”, porque alia a falta de 
condições físicas à carência de recursos 
humanos, o presidente do SNF sublinha que 
se trata de "um problema nacional” e alerta 
para "a extrema carência de profissionais nos 
Serviços Farmacêuticos hospitalares de todo 
o país”.
O dirigente sindical espera que a situação 
seja invertida com a publicação da Residência 
Farmacêutica e conclusão do processo de 
regulamentação da Carreira Farmacêutica 
no Serviço Nacional de Saúde. "Há um 
diploma do Governo que está negociado 
desde março e que o prazo de discussão 
pública terminou agora, no dia 20, mas 

que é essencial que seja publicado ainda 
antes do fim desta legislatura. Trata-se do 
diploma de residência farmacêutica, que 
legisla o modo como os farmacêuticos vão 
fazer a sua formação de especialidade para 
depois poderem ser contratados”, explicou. 
Para o SNF, a conclusão deste processo 
legislativo é determinante e cada vez mais 
urgente, "para que ainda em 2020 possamos 
ter farmacêuticos a fazer a sua formação 
nas instituições de saúde e depois serem 
normalmente incorporados nas unidades que 
deles necessitem”, concluiu.
A visita do SNF ocorreu após várias notícias 
vindas a público sobre constrangimentos 
na atividade dos Serviços Farmacêuticos 
do CHVNG/E. Em março, a Comissão de 
Saúde ouviu a bastonária da Ordem dos 
Farmacêuticos e vários diretores de Serviços 
Farmacêuticos hospitalares para analisar 
a real situação das farmácias hospitalares. 
Entre estes responsáveis estava a diretora 
dos Serviços Farmacêuticos do CHVNG/E, 
Aida Baptista, entretanto demissionária, 
apresentou provas da degradação das 
condições de funcionamento dos Serviços 
Farmacêuticos, alertando também para o 
impacto na segurança dos tratamentos. 
As preocupações manifestadas na altura 
pelos deputados da referida Comissão 
ficaram materializadas nos projetos de 
diploma entretanto apresentados pelos 
grupos parlamentares do BE, CDS-PP, PSD e 
PCP (e aprovados na generalidade no início de 
julho), recomendando, todos eles, um reforço 
do investimento nas farmácias hospitalares.

SINDICATO DENUNCIA FALTA DE CONDIÇÕES NA FARMÁCIA 
DO HOSPITAL DE GAIA
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Regulamento (extrato) n.º 185/2017 
 

REGULAMENTO DO PRÉMIO DE INVESTIGAÇÃOCIENTÍFICA PROFESSORA 
DOUTORA MARIA ODETTE SANTOS -FERREIRA 
O presente Regulamento foi aprovado pela direção nacional da Ordem dos 
Farmacêuticos, em 16 de março de 2017, e pela assembleia geral da Ordem 
dos Farmacêuticos, em 31 de março de 2017. 

Cláusula 1.ª - Do objetivo geral do Prémio 
1 — Com o propósito de contribuir para a promoção e dinamização da 

investigação em Saúde Pública por farmacêuticos em Portugal, a Ordem dos 
Farmacêuticos atribui anualmente um Prémio de investigação científica 
designado por Prémio de Investigação Científica Professora Doutora Maria 
Odette Santos -Ferreira. 

2 — Este Prémio visa distinguir anualmente o melhor projeto científico 
desenvolvido por farmacêuticos portugueses na área da Saúde Pública, cujo 
contributo destaque o papel do farmacêutico na sociedade e a sua 
valorização naquela área. 

3 — O Prémio de Investigação Científica Professora Doutora Maria Odette 
Santos -Ferreira consiste na atribuição de um montante de 10.000 Euros 
aos autores do projeto distinguido, na entrega do respetivo diploma em 
cerimónia pública e na publicação do respetivo resumo pela Ordem dos 
Farmacêuticos. 

4 — Caso o júri o delibere, e mediante aprovação pela direção nacional 
da Ordem dos Farmacêuticos, poderão ser atribuídas Menções Honrosas, 
correspondendo à atribuição de Diploma respetivo.  

Cláusula 2.ª - Da abertura do concurso 
1 — A atribuição do Prémio de Investigação Científica Professora Doutora 

Maria Odette Santos -Ferreira terá uma periodicidade anual, coincidindo, 
preferencialmente, a divulgação da sua atribuição com o Dia do 
Farmacêutico. 

2 — O período de candidatura ao Prémio será divulgado a todos os 
farmacêuticos portugueses através de meio de comunicação oficial da 
Ordem dos Farmacêuticos. 

3 — O período para receção de candidaturas será, no mínimo, de 3 meses, 
cabendo à direção nacional da Ordem dos Farmacêuticos definir a data final 
deste processo. 

4 — Será elaborado um processo de entrada e registo no qual constará a 
identificação dos candidatos, o título completo dos trabalhos e a data de 
entrega dos mesmos. 

Cláusula 3.ª - Da formalização das candidaturas 
1 — Podem candidatar -se ao Prémio de Investigação Científica Professora 

Doutora Maria Odette Santos -Ferreira os farmacêuticos inscritos na Ordem 
dos Farmacêuticos com a quotização regular à data da candidatura. 

2 — Os projetos submetidos a concurso deverão ter farmacêutico(s) como 
autor(es) principal(ais). 

3 — A candidatura ao Prémio de Investigação Científica Professora 
Doutora Maria Odette Santos -Ferreira consistirá no envio dos elementos 
solicitados, em formato eletrónico, dentro do período definido nos moldes 
da Cláusula 2.ª, para a Ordem dos Farmacêuticos, através do e -mail 
direcao.nacional@ordemfarmaceuticos.pt. 

4 — A candidatura ao Prémio de Investigação Científica Professora 
Doutora Maria Odette Santos -Ferreira deverá ser redigida em português ou 
inglês, incluindo: 

a) Formulário de candidatura preenchido, disponibilizado pela Ordem 
dos Farmacêuticos; 
b) Resumo que não exceda as 2000 palavras, onde conste:  
Título do trabalho;  
Autores e respetivos contactos (endereço, telefone, correio 
eletrónico);  
Identificação das instituições onde o trabalho foi realizado; 
Objetivos e fundamentação;  
Pertinência do objeto da investigação;  
Materiais e métodos utilizados;  
Resultados e conclusões;  
Interesse, relevância e aplicabilidade dos resultados do trabalho;  
Adequação do trabalho aos objetivos do Prémio de Investigação 
Científica Professora Doutora Maria Odette Santos -Ferreira. 
c) Bibliografia; 
d) Curriculum vitae abreviado (máximo de 3 páginas) do(s) autor(es) 
principal(ais); 
e) Declaração de interesses (fontes de financiamento suplementares 
ao projeto; relações contratuais ou outras com os promotores, 
membros da Ordem dos Farmacêuticos ou do Júri); 
f) Os trabalhos de investigação clínica que envolvam experimentação 
animal ou humana deverão apresentar evidência do adequado 
cumprimento dos requisitos ético -legais aplicáveis. 

Cláusula 4.ª - Autores candidatos 
A indicação da lista de autores de cada projeto é da responsabilidade dos 
candidatos, não cabendo à Ordem dos Farmacêuticos qualquer verificação 
da conformidade da mesma. 

Cláusula 5.ª - Da verificação da elegibilidade das candidaturas 
1 — De forma prévia à sua avaliação pelo Júri, será escrutinado o 

cumprimento das condições de elegibilidade de candidatura. 

2 — São critérios de elegibilidade, nomeadamente, os seguintes: 
a) Os trabalhos deverão ser inéditos; 
b) Não serão admitidas candidaturas em incumprimento de quaisquer 
dos elementos constantes do processo de candidatura; 
c) Não serão admitidas candidaturas de autores principais que tenham 
sido distinguidos com a atribuição do Prémio no ano anterior; 
d) Não serão admitidas candidaturas em que 50 % do grupo de autores 
tenha sido distinguido com a atribuição do Prémio no ano anterior; 
e) Não serão admitidas candidaturas de trabalhos de colaboradores da 
Ordem dos Farmacêuticos com vínculo laboral, de membros dos corpos 
sociais da Ordem dos Farmacêuticos ou do Júri do Prémio de 
Investigação Científica Professora Doutora Maria Odette Santos -
Ferreira. 

3 — Da decisão de admissão ou exclusão será dada informação aos 
candidatos, sem possibilidade de recurso ou reclamação. 

Cláusula 6.ª - Da constituição do Júri 
1 — O Júri será constituído por, no mínimo, três farmacêuticos nomeados 

pela direção nacional da Ordem dos Farmacêuticos com reconhecido mérito 
científico e relevante experiência na avaliação de projetos científicos. 

2 — A direção nacional da Ordem dos Farmacêuticos designará também 
o elemento que assumirá as responsabilidades de Presidente do Júri, a quem 
competirá a coordenação do trabalho de avaliação das candidaturas e 
processo de decisão de atribuição do referido Prémio. 

Cláusula 7.ª - Dos critérios de apreciação das candidaturas 
Na atribuição do Prémio de Investigação Científica Professora Doutora Maria 
Odette Santos -Ferreira, o Júri apreciará o mérito dos trabalhos e projetos 
candidatos, mediante a ponderação dos seguintes parâmetros de avaliação, 
por ordem decrescente: 

a) Originalidade do projeto/trabalho; 
b) Utilidade/aplicabilidade expectável dos resultados da investigação; 
c) Atualidade do tema; 
d) Pertinência do trabalho para o âmbito dos objetivos do concurso; 
e) Qualidade do CV do(s) autor(es); 
f) Qualidade do instituto onde o projeto foi desenvolvido; 
g) Existência de colaborações com outras instituições nacionais ou 
internacionais. 

Cláusula 8.ª - Do funcionamento do Júri e da atribuição do Prémio 
1 — A atribuição do Prémio de Investigação Científica Professora Doutora 

Maria Odette Santos -Ferreira será decidida pelo Júri de acordo com os 
critérios estipulados neste Regulamento. 

2 — As decisões do Júri serão tomadas por maioria absoluta de votos, e 
delas não caberá recurso. 

3 — Em caso de empate, o Presidente do Júri terá voto de qualidade. 
4 — De cada reunião do Júri será lavrada uma ata assinada por todos os 

seus membros. 
5 — O Júri poderá, se assim o entender, não atribuir qualquer Prémio, se 

nenhum dos trabalhos apresentados a concurso o justificar. 

Cláusula 9.ª - Da apresentação pública dos trabalhos premiados 
A entrega do Prémio e respetivos diplomas será feita, sempre que possível, 
na cerimónia do Dia do Farmacêutico, em sessão solene promovida pela 
Ordem dos Farmacêuticos, pela mão do bastonário ou membro da direção 
nacional da Ordem dos Farmacêuticos. 

Cláusula 10.ª - Do pagamento do Prémio 
O pagamento do montante atribuído ao Prémio de Investigação Científica 
Professora Doutora Maria Odette Santos -Ferreira será efetuado por cheque 
endossado ao primeiro autor do trabalho, sendo a proporção da distribuição 
do Prémio entre os vários autores da responsabilidade dos mesmos, 
ocorrendo após a elaboração do resumo referido na Cláusula 11.ª 

Cláusula 11.ª - Da publicação dos trabalhos 
1 — Os autores dos trabalhos mantêm o direito de publicar os resultados 

obtidos em revistas científicas, autorizando, contudo, a sua publicação pela 
Ordem dos Farmacêuticos no âmbito da divulgação do Prémio de 
Investigação Científica Professora Doutora Maria Odette Santos -Ferreira. 

2 — Os autores dos trabalhos premiados deverão elaborar um breve 
resumo do mesmo para utilização em publicações da Ordem dos 
Farmacêuticos e para apresentação pública na data da cerimónia solene. Os 
resumos não deverão comprometer o caráter sigiloso do trabalho premiado. 

3 — De forma acessória, a Ordem dos Farmacêuticos poderá também 
apoiar a publicação do trabalho original de investigação em revistas 
científicas internacionais com revisão interpares, se tal for solicitado pelos 
autores, através de decisão pela direção nacional da Ordem dos 
Farmacêuticos. 

4 — Na publicação de quaisquer resultados decorrentes dos trabalhos 
premiados deverão os respetivos autores fazer menção ao Prémio recebido 
e à sua origem. 

Cláusula 12.ª - Dos casos omissos 
Os casos omissos serão decididos pelo Júri, com posterior aprovação pela 
direção nacional da Ordem dos Farmacêuticos, de que não cabe recurso. 
 
31 de março de 2017. — O Presidente da Assembleia Geral da Ordem 
dos Farmacêuticos, Dr. Jorge Artur Carvalho Nunes de Oliveira. 
 

PUB
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Os motoristas de matérias perigosas 
estiveram em greve entre os dias 12 e 
19 de agosto. Foi a segunda paralisação 
decretada este ano pelo sindicato do sector, 
desta feita agendada para um período em 
que boa parte dos portugueses estaria 
de férias. O pré-aviso levou o Governo e 
vários agentes económicos a implementar 
medidas para minimizar o impacto desta 
greve, em particular no setor da saúde e na 
área farmacêutica. 
Nos termos do despacho aprovado pelo 
Governo nas vésperas do início da greve, 
ficou definido um conjunto de serviços 
mínimos que as associações sindicais e 
trabalhadores deveriam assegurar, entre 
os quais o transporte e abastecimento 
de medicamentos a várias estruturas de 
saúde: hospitais, serviços de emergência 
médica, centros de saúde, unidades 
autónomas de gaseificação, clínicas de 
hemodiálise, farmácias, estabelecimentos 
prisionais, centros de acolhimento 
residencial para crianças e jovens, 
estruturas residenciais para pessoas 
idosas, instituições particulares de 
solidariedade social, misericórdias e outras 
estruturas de prestação de cuidados 
de saúde, nomeadamente associadas a 
atividades de medicina transfusional, de 
transplantação, vigilância epidemiológica, 
cuidados continuados e cuidados 
domiciliários.
A indústria farmacêutica também solicitou 
ao Governo que incluísse a distribuição 
de medicamentos às farmácias e 

hospitais, bem como a assistência técnica 
a equipamentos de análises clínicas, 
nos serviços mínimos que deveriam 
ser assegurados durante o período de 
greve dos motoristas de transporte de 
matérias perigosas. Os representantes 
dos laboratórios farmacêuticos advertiram 
para a gravidade de uma eventual falta de 
medicamentos nas farmácias e hospitais, 
considerando “uma grave situação de saúde 
pública, acrescida também pelo risco de 
comprometer a deslocação de técnicos que 
garantem a assistência a equipamentos de 
análises clínicas, em caso de avaria”.
A mesma posição foi também assumida 
pelos representantes dos distribuidores 
farmacêuticos, que alertam para a 
necessidade de se manter um critério 
prioritário no abastecimento de combustível 
às viaturas especializadas que são 
responsáveis pelo transporte diário de 
medicamentos.
As farmácias, por sua vez, reforçaram 
stocks e serviços de turno, procurando 
assim minimizar o impacto de eventuais 
condicionamentos ao seu regular 
abastecimento e evitar picos de afluência. 
De acordo com os dados disponibilizados 
na altura pela empresa hmR - Health 
Market Research, verificou-se um 
aumento das compras pelas farmácias em 
Medicamentos Sujeitos a Receita Médica, 
em comparação com o mesmo período do 
ano passado, traduzida numa subida de 7% 
na procura de medicamentos por parte das 
farmácias junto dos distribuidores.

SETOR FARMACÊUTICO PREVENIU GREVE 
DOS MOTORISTAS

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) e a Direção-
Geral da Saúde (DGS) estabeleceram uma 
parceria para promover uma melhor educação 
para a saúde, através da disponibilização de 
cursos online interativos. A parceria envolve a 
realização de seis cursos, em formato Massive 
Open Online Course (MOOC), integrados no 
"Projeto NAU - Ensino e Formação à Distância da 
Administração Pública para Grandes Audiências”, 
que contam com o apoio institucional da Ordem 
dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros.
O primeiro curso já se encontra disponível 
e foca-se na temática do Uso Seguro 
e Responsável do Medicamento. Qual a 
importância de verificar a validade de um 
medicamento? Qual a diferença entre um 
medicamento de marca e um genérico? São 
algumas das questões que pretendem ser 
respondidas. 
Mais de 50% dos portugueses não toma 
corretamente a sua medicação, facto esse que 
limita o propósito final dos medicamentos: a 
melhoria da qualidade de vida. 
Este primeiro curso online, apresentado pela 
atriz Sofia Grilo, tem como objetivo não só 
estimular uma melhor compreensão sobre 
o medicamento, mas também promover a 
adoção de comportamentos mais responsáveis 
e seguros na utilização de medicamentos. “O 
curso é composto por um conjunto de dicas 
práticas e recomendações para o doente e/ou o 
cuidador tirar um melhor partido da terapêutica 
prescrita”, explica a farmacêutica Ema Paulino, 
da Direção Nacional da OF.
“Estes cursos devem ser também realizados 
pelos profissionais de saúde, na medida em 
que constituem uma requalificação e formação 
contínua e uma resposta para a capacitação 
do utente. De acordo com o paradigma atual, 
o cidadão deixou de ser alguém que recebe o 
cuidado de forma passiva. O que desejamos, 
enquanto profissionais de saúde, é que o 
cidadão seja parte ativa no seu processo 
terapêutico. Assim, quanto mais informação 
tiver sobre o seu processo de cuidados de 
saúde, maior será a sua participação no 
processo de decisão”, acrescenta Anabela 
Coelho, da Divisão da Gestão da Qualidade da 
DGS.
"Uso Seguro e Responsável do Medicamento”, 
"Higiene das Mãos na Prevenção de Infeções”, 
"Prevenção de Úlceras por Pressão”, "Prevenção 
de Quedas”; "Segurança Cirúrgica” e "Prevenção 
de Infeções e Resistência aos Antibióticos” 
são os seis cursos preparados para esta 
campanha de educação para a saúde dedicada 
à “Segurança nos Cuidados de Saúde”.

OF E DGS ALIADAS  
NA EDUCAÇÃO  
PARA A SAÚDE

O Governo concluiu o processo de fusão do 
Laboratório Militar de Produtos Químicos 
e Farmacêuticos (LMPQF) na estrutura 
orgânica do Exército, funcionando como 
órgão de apoio a todos os ramos das 
Forças Armadas. Mantendo a sua missão 
principal de prestar apoio logístico do 
medicamento e material sanitário às 
Forças Armadas, onde se incluem as forças 
nacionais destacadas, a reestruturação 
vem reforçar a ligação a outras entidades 
fora da esfera do Exército, reconhecendo 
também a sua constituição como central 
de compras especializadas, na área da 
defesa nacional, para o medicamento e 
dispositivos médicos. 

Nestes termos, são potenciadas as 
relações entre o LMPQF e o Ministério 
da Saúde, onde se inclui a constituição 
de uma reserva estratégica de 
medicamentos e a produção de 
medicamentos que não se encontrem 
autorizados ou comercializados em 
Portugal e que sejam imprescindíveis 
na prática clínica e medicamentos 
manipulados, a distribuir pela rede 
hospitalar do Serviço Nacional de Saúde, 
assim como medicamentos necessários 
para fazer face a situações de emergência 
ou de epidemia, e medicamentos, 
preparações e substâncias à base da 
planta canábis.

GOVERNO CONCLUI REESTRUTURAÇÃO  
DO LABORATÓRIO MILITAR
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A Lei no 95/2019, que aprova a nova 
Lei de Bases da Saúde, revogando 
a sua anterior versão, de 1990, 
e o Decreto-Lei que instituiu as 
parcerias em saúde com gestão 
e financiamentos privados, são 
das matérias que geraram maior 
discussão partidária. A primeira foi 
aprovada no Parlamento com os 
votos contra de PSD e CDS-PP, o que 
mereceu reparos na promulgação 
pelo Presidente da República.

“O presente diploma não corresponde, na sua 
votação, ao considerado ideal, nomeadamente 
por dela excluir o partido com maior 
representação parlamentar. Mas, ao invés, 
preenche o critério substancial determinante 
da decisão presidencial: o não comprometer, 
em nenhum sentido, as escolhas futuras do 
legislador, dentro do quadro definido pela 
Constituição”. A justificação do Chefe de Estado 
para a promulgação da nova Lei de Bases da 
Saúde deixa claro algum desconforto pelo facto 
do diploma não ter ido “mais além, em base de 
apoio,” do que a sua antecessora, “cobrindo os 
dois hemisférios governativos”. 
A Lei da Assembleia da República, no entanto, 
“não compromete, em nenhum sentido, as 
escolhas futuras do legislador, dentro do quadro 
definido pela Constituição”, que prevê o papel 
principal do Estado no domínio da Saúde, através 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), e também 
dos setores social e privado, sob regulação e 
fiscalização públicas. No entender do Presidente, 
o diploma prevê este papel central do SNS, 
mas refere-se também a todos restantes 
estabelecimentos que prestam cuidados de 
saúde, independentemente da sua natureza 
jurídica ou do seu titular. 
“Por outro lado, nada na Constituição impõe ou 
proíbe ao Estado, ou seja, ao SNS, que celebre 
acordos supletivos e temporários com o setor 
social e com o setor privado, para a prestação de 
cuidados de saúde que lhe deveriam caber. Tal 
como não impõe, nem proíbe, que o SNS celebre 
acordos temporários e supletivos com o setor 
social ou o setor privado, para a gestão total ou 
parcial de estabelecimentos do próprio SNS”, 
justifica ainda o Presidente.
Em face desta argumentação, o Chefe de Estado 
entendeu promulgar a nova Lei de Bases da 
Saúde, considerando que “este diploma faz 
exatamente o que deveria fazer: deixar para 
futuras escolhas políticas e legislativas o que vai 
depender de circunstâncias hoje imprevisíveis”.

SAÚDE TEM NOVA 
LEI DE BASES

Sob coordenação dos investigadores 
Filipa Duarte-Ramos, Rogério Sá Gaspar, 
ambos farmacêuticos, Felismina Mendes, 
Henrique Barros e Pedro Lopes Ferreira, o 
Relatório da Primavera 2019 contou com 
a colaboração de outros farmacêuticos 
e docentes universitários – Fernando 
Fernandez-Llimos e Teresa Herdeiro 
–, apresentando também uma visão 
politica sobre a governação em saúde 
por três especialistas no setor, com 
posicionamentos ideológicos distintos: Ana 
Jorge, Cipriano Justo e Fernando Leal da 
Costa. Este ano, o documento coincide com 
o fim de um ciclo legislativo, procedendo a 
“um balanço sobre a atividade governativa 
do setor”, ao lembrar várias medidas e 
iniciativas adotadas nos últimos quatro 
anos, bem como reformas que ficaram por 
concretizar.
No capítulo referente ao medicamento, 
os autores efetuam uma análise do 
mercado, das desigualdades geográficas 
e da introdução da inovação terapêutica. 
Portugal apresenta-se como um dos países 
com menor despesa em medicamentos per 
capita (308 euros), situando-se 26% abaixo 
do valor da União Europeia (417 euros per 
capita). 
Tal como referido na anterior edição 
do Relatório da Primavera, o nosso 
país destaca-se dos demais países 
da Organização para o Cooperação 
e Desenvolvimento Económico pela 
redução na despesa em saúde, sobretudo 
pela via da redução dos encargos 
com medicamentos. A despesa com 
medicamentos nas farmácias comunitárias 
diminuiu 23,5% nos últimos oito anos, fruto 
de sucessivas reduções de preços (preço 
médio baixou 26,8%). Ao invés da despesa 
hospitalar, que aumento 17,4% (sem incluir 
os medicamentos para o tratamento 
da hepatite C). O mercado hospitalar 
representa praticamente metade da 
despesa total do SNS com medicamentos, 
sendo a este propósito recordada a 
Estratégia Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde 2016-2020, que 

contempla, aliás, o desenvolvimento de 
programas que permitam a dispensa de 
medicamentos hospitalares através da 
farmácia comunitária. Neste domínio, 
refere-se o contributo das farmácias 
na poupança obtida pelo Estado através 
do aumento da dispensa de genéricos, 
bem como as políticas de incentivo à 
sua dispensa e utilização, dando como 
exemplo a realidade suíça e belga, onde 
os farmacêuticos recebem um incentivo 
adicional pela substituição de genéricos, e 
também em França, onde foi introduzido 
um mecanismo de pagamento pro 
desempenho em função das metas de 
genéricos. No âmbito das assimetrias 
geográficas na despesa com medicamento, 
o trabalho do OPSS apresenta um quadro 
com a despesa por distrito nos seis grupos 
terapêuticos que representam quase 
metade dos encargos com medicamentos 
do SNS. No geral, observou-se um menor 
consumo de medicamentos e menor 
gasto no distrito do Porto. Pelo contrário, 
maior consumo com valor mais elevado na 
despesa em municípios da região Centro.
O relatório debruça-se ainda sobre o 
acesso à inovação terapêutica, reforçando 
que os "próximos anos serão palco 
de uma pressão crescente sobre a 
despesa pública em medicamentos e 
outras tecnologias inovadoras na saúde, 
continuando o caminho já percorrido nas 
áreas dos medicamentos órfãos, terapias 
avançadas e terapêuticas personalizadas”. 
Os dados apresentados revelam que nos 
últimos quatro anos foram aprovadas e 
comparticipadas 56 novas moléculas, que 
representaram, em 2018, mais 40 milhões 
de euros de encargos para o SNS, sendo 
que só os novos anticoagulantes orais, 
comparticipados a 69%, representaram um 
custo anual de 20 milhões de euros.
O documento termina com um conjunto de 
recomendações para cada uma das áreas 
em estudo, assegurando que as próximas 
edições passarão a contar com um follow-
up das propostas apresentadas à tutela no 
ano anterior.

RELATÓRIO DA PRIMAVERA FEZ BALANÇO 
DA ATIVIDADE GOVERNATIVA
A edição deste ano do Relatório da Primavera, da autoria do 
Observatório Português do Sistema de Saúde (OPSS), atribui especial 
relevo aos temas do acesso aos cuidados de saúde primários, à 
saúde mental, ao tratamento de doenças como a sida e hepatite, 
bem como ao medicamento e à inovação terapêutica. “O SNS está 
bem melhor do que muitos pretendem fazer crer”, dizem os autores, 
dando como exemplo a evolução dos indicadores de saúde do país. 
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O projeto de promoção e educação para a 
saúde desenvolvido pela Secção Regional 
do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos 
Farmacêuticos (SRSRA-OF), Geração Saudável, 
visitou o Bairro Vale de Chícharos, conhecido 
como Bairro da Jamaica, como parceiro da 
iniciativa “Hospital está no Bairro”, a cargo do 
Hospital Garcia da Orta (HGO), e que contou 
também com a participação da ministra da 
Saúde, Marta Temido.
A iniciativa do HGO visa promover 
uma aproximação à comunidade para 
sensibilização sobre a prevenção de doenças 
e a importância do diagnóstico precoce. 

A ação decorreu entre os dias 11 e 14 de 
setembro, com o apoio e participação de 
diversos parceiros, e a presença da ministra 
da Saúde, que contactou com profissionais 
e moradores, bem como com a mascote do 
projeto Geração Saudável, o GS.
Com este projeto, que terá continuidade 
noutros bairros do concelho de Almada, 
o HGO procura contribuir para a melhoria 
no acesso aos cuidados de saúde, 
divulgando também alguns serviços e 
cuidados prestados à população, como 
aconselhamento e apoio na gravidez, a saúde 
sexual e reprodutiva da mulher, rastreios 

de avaliação da tensão arterial e análise 
glicémica e realização de testes rápidos de 
VIH e hepatites virais.
Além da Ordem dos Farmacêuticos, através 
do projeto Geração Saudável, participaram 
nesta atividade o ACES Almada-Seixal, a 
Associação de Desenvolvimento Social de 
Vale de Chícharos "Jamaica”, a Associação 
Portuguesa Promotora de Saúde e Higiene 
Oral, os Bombeiros da Amora, a Câmara 
Municipal do Seixal, o Centro Comunitário da 
Criar’t, o Centro Distrital da Segurança Social 
de Setúbal, o Ginásio “O Trevo”, a Junta de 
Freguesia da Amora, o GAT e a PSP do Seixal.

O secretário regional da Saúde da Região Autónoma da Madeira, 
Pedro Ramos, recebeu em audiência, no dia 26 de agosto, a 
bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, com quem debateu a 
implementação da Carreira Farmacêutica no Serviço Regional de 
Saúde (Sesaram). Pedro Ramos garantiu o empenho do Governo 
Regional na concretização do reconhecimento da carreira 
farmacêutica na região autónoma.
Os diplomas que estabelecem o regime legal da carreira 
farmacêutica no Serviço Nacional de Saúde, publicados em agosto de 
2017, estabelecem um percurso comum de progressão profissional e 
de diferenciação técnico-científica para os farmacêuticos.
Durante esta reunião, o secretário regional assumiu o compromisso 
de adotar as medidas legislativas necessárias para a transposição do 
novo enquadramento profissional para o Sesaram.
Os dirigentes da OF saudaram a intenção do Governo Regional, 
considerando uma etapa essencial para o reconhecimento dos 
farmacêuticos e para a construção de um sistema de saúde capaz 
de responder aos desafios futuros.

MADEIRA PREPARA CARREIRA FARMACÊUTICA

GERAÇÃO SAUDÁVEL E MINISTRA DA SAÚDE ESTIVERAM 
NO BAIRRO DA JAMAICA
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O Ministério da Saúde apresentou o 
Relatório Anual de Acesso a Cuidados de 
Saúde referente ao ano 2018, que inclui 
referências a vários projetos e serviços 
em desenvolvimento nas farmácias 
comunitárias, farmácias hospitalares e 
laboratórios de análises clínicas.
O relatório refere a continuidade do projeto 
TARV II, recentemente distinguido pelo 
Infarmed com o Prémio de Boas Práticas na 
categoria “Projetos”, que permite a dispensa 
de terapêutica anti retrovírica combinada 
nas farmácias comunitárias. “Os resultados 
indicam que 413 doentes estão a fazer o 
levantamento da terapêutica no âmbito 
do projeto, sendo que 53% (219) o fazem 
nas 101 farmácias aderentes do distrito de 
Lisboa e os restantes na farmácia hospitalar 
do Hospital Curry Cabral”, pode ler-se no 
documento.
No que diz respeito às infeções por HIV, 
HVB e HVC, o relatório refere a promoção 
do rastreio nas farmácias comunitárias, na 
sequência do Despacho no 2522/2018, de 
12 de março, que resultou em 184 testes 

realizados em 80% das farmácias aderentes. 
Ainda no âmbito da prevenção de infeções 
por VIH e hepatites virais, nomeadamente 
no que se refere aos utilizadores de 
drogas por via injetável, o relatório refere 
que o Programa de Troca de Seringas, 
que celebrou 25 anos em 2018, registou 
uma diminuição no número de seringas 
distribuídas, 1 300 134 unidades, cerca de 
8,5% face ao ano de 2017.
O documento menciona ainda a intervenção 
das farmácias comunitárias e laboratórios 
privados na estratégia de digitalização do 
Serviço Nacional de Saúde, pela criação de 
novos mecanismos de integração de dados. 
No âmbito das receitas sem papel, o relatório 
refere que no ano transato foram prescritas 
51 787 248, o que representa cerca de 94% das 
receitas totais, face aos 89% de 2017.
O relatório faz ainda um balanço do mercado 
do medicamento, no qual refere que "no 
ano de 2018, os encargos do SNS e dos 
utentes com medicamentos apresentam 
um aumento de 3,4% e 1,6%, respetivamente, 
quando comparados com 2017”. Também 

o volume de embalagens disponibilizadas 
sofreu um incremento, cerca de 2,5% face ao 
período homólogo. No que diz respeito aos 
medicamentos genéricos, verificou-se um 
aumento face a 2017 (47,5%), estabelecendo-
se nos 48,4% de quota de mercado. O 
relatório refere também um crescimento 
significativo no que se refere aos 
medicamentos biossimilares, destacando o 
início do consumo em 2018 de biossimilares 
de Adalimumab e Trastuzumab.
Quanto ao Serviço Nacional de Saúde, o 
relatório destaca também um aumento de 
1,6% nas consultas médicas nos cuidados 
de saúde primários, que atingiram um total 
de 31,2 milhões de consultas. O documento 
destaca a cobertura de médico de família 
a 9.478.480 utentes, que corresponde a 93% 
dos utentes inscritos no SNS e representa 
um ganho de 3,3% em relação a 2015 e de 
10,9% em relação a 2010. O relatório realça 
ainda a entrada em funcionamento de 37 
novas Unidades de Saúde Familiar (USF) e 8 
Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), 
em 2018.

O Ministério da Saúde divulgou o “Relatório 
Social do Ministério da Saúde e do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS)” relativo ao ano 
de 2018, uma publicação anual que faz uma 
caracterização detalhada dos recursos 
humanos afetos ao SNS e ao Ministério da 
Saúde. Apesar da aprovação da carreira 
especial farmacêutica, e extinção do Ramo 
Farmácia da carreira de Técnicos Superiores 
de Saúde (TSS), os dados apresentados não 
fazem ainda a diferenciação entre estes 
profissionais, bem como dos profissionais 
farmacêuticos integrados nos ramos de 
Laboratório e de Genética, facto justificado 
pelo Ministério com a “necessária 
compatibilização e harmonização” com os 
relatórios anteriores.
O Relatório Social recorda a aprovação 
da carreira farmacêutica, ainda em 2017, 
mencionando o “papel central” do trabalho 
desenvolvido por estes “profissionais 
singularmente qualificados, em particular, 
em matéria do medicamento”, cuja atividade 
“enceta uma elevada complexidade técnica, 
e cujos reflexos não se cingem ao bem-estar 
e saúde dos utentes, mas se repercutem em 
aspetos mais transversais, em particular no 
contexto atual, em que sistematicamente 
se questiona a sustentabilidade do SNS”. 
A sua “especialização e a diferenciação 
determinam uma especial autonomia técnica 

como única forma de proteger os interesses 
dos doentes com vista à escolha da solução 
mais adequada para determinada situação 
de saúde”, refere o documento.
O Relatório destaca as diligências 
associadas ao desenvolvimento do 
quadro legal da carreira farmacêutica, 
relembrando a aprovação dos Decretos-
Lei n.o 108/2017 e 109/2017 e do Decreto 
Regulamentar n.o 4/2018, que estabelece 
os níveis remuneratórios dos profissionais 
integrados nesta carreira especial, entre 
outras disposições relacionadas com os 
procedimentos concursais, regimes laborais, 
avaliação de desempenho ou serviços 
mínimos em caso de greve.
Com a aprovação da Carreira Farmacêutica, 
o Ramo de Farmácia da carreira de TSS 
foi considerado extinto, pelos que os 
profissionais nele integrados transitaram 
para a nova carreira, que abrange também 
os profissionais farmacêuticos integrados 
na carreira de TSS nos ramos de Laboratório 
e de Genética Nestes termos, 30% dos 
trabalhadores integrados na carreira de TSS 
são farmacêuticos do ex-ramo de Farmácia. 
É também entre estes profissionais que 
se regista maior volume de trabalho 
suplementar, totalizando 67% do trabalho 
suplementar realizado em 2018 pelos TSS, 
num aumento de 9% em relação a 2017.

O Ministério da Saúde é o segundo maior 
empregador da Administração Pública, 
com 27% do total dos trabalhadores do 
Estado, registando um aumento de 3.400 
trabalhadores em relação ao ano anterior. 
Entre as novas contratações, a grande 
maioria diz respeito a novos trabalhadores 
com Contrato Individual de Trabalho (CIT) 
sem termo. No grupo profissional TSS e 
Farmacêuticos registram-se nove entradas, 
oito das quais para trabalhadores com CIT 
sem termo, e apenas um com Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por tempo 
indeterminado.
O Ministério da Saúde refere que foi dada 
especial prioridade ao estabelecimento 
e relações laborais estáveis. Nestes 
termos, 32 trabalhadores do grupo TSS e 
Farmacêuticos passaram para regimes 
contratuais sem termo ou por tempo 
indeterminado.
Nota ainda para a certificação de 
profissionais pela Administração Central 
do Sistema de Saúde, onde se destaca a 
atribuição de 2.740 cédulas profissionais nas 
áreas de diagnóstico e terapêutica, sendo 
os técnicos de análises clínicas e de saúde 
pública e os técnicos de farmácia os grupos 
profissionais com maior número de cédulas 
emitidas, com um total de 7.270 cédulas e 
5.743 cédulas, respetivamente.

RELATÓRIO DO ACESSO DESTACA PROJETOS E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

FARMACÊUTICOS COM MAIS TRABALHO SUPLEMENTAR
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VENTOS DE 
MUDANÇA

A aprovação da carreira farmacêutica no SNS marcou a última 
legislatura, mas há projetos – e promessas – por cumprir e muitas 

farmácias para salvar. Que mudanças trará o novo ciclo? A ROF 
perguntou aos farmacêuticos o que esperam de quem decide.  

Sónia Graça, jornalista convidada

«Foi um processo lento e penoso, mas que 
terá impacto durante muito tempo… Anima 
os profissionais para trabalharem mais e me-
lhor.» Henrique Reguengo reconhece que a 
aprovação da carreira farmacêutica no SNS, 
ao fim de duas décadas de negociação, «foi 
um passo decisivo». 
No entanto, o presidente do Sindicato dos 
Farmacêuticos (SNF) – que protagonizou um 
inédito braço-de-ferro com o Governo, com 
ameaças de greve – lamenta que este processo 
não esteja concluído: «O processo da residên-
cia farmacêutica [internato] ficou pronto em 
fevereiro passado e já devia ter sido publicado e 
aplicado, mas, por motivos não explicados, isso 
ainda não aconteceu.» Este impasse é «grave», 
admite o responsável, pois tem «implicações 
na capacidade de recrutamento dos hospitais». 
Na prática, eis o que acontece: «Ou os hospi-
tais contratam farmacêuticos fora do que foi 

legislado [três dezenas de casos recentes] ou, 
pura e simplesmente, não contratam ninguém.» 
Atualmente, trabalham na administração pú-
blica entre 1000 e 1300 farmacêuticos, das três 
especialidades – um número «claramente insu-
ficiente» para as necessidades, avisa Reguengo, 
recordando que, nos últimos 20 anos, pratica-
mente só têm saído profissionais (aposentação) 
e a renovação dos quadros é «mínima». A si-
tuação agravou-se com a redução do horário 
de trabalho para 35 horas: «Em alguns casos, 
os diretores viram-se obrigados a diminuir os 
serviços prestados (serviço noturno; trabalho ao 
fim de semana durante o dia; ensaios clínicos; 
alterações à distribuição dos medicamentos, 
por exemplo, em dose unitária, entre outros), 
com prejuízo para utentes, hospitais e popu-
lação em geral.» O dirigente sindical calcula 
que será preciso um reforço de cerca de 300 
profissionais, em todo o país. 
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Armando Alcobia, que dirige o Serviço de Far-
mácia do Hospital Garcia de Orta, está ciente 
do problema, mas garante que os profissionais 
têm suportado os constrangimentos sem pôr 
em causa a prestação de cuidados: «Na maioria 
das situações, a redução do horário foi apenas 
‘virtual’, tendo os farmacêuticos e outros pro-
fissionais de saúde garantido o normal funcio-
namento dos serviços…» 

DISPENSA DE TERAPÊUTICA  
PARA CANCRO E VIH NA GAVETA 
No balanço da última legislatura, a ROF re-
corda o que foi feito e o que ficou esquecido 
– incluindo promessas para o setor. Uma das 
medidas que não saíram do papel foi a dispensa 
de terapêutica oral em oncologia nas farmácias 
comunitárias – que era, aliás, um dos objetivos 
expressos no programa eleitoral do PS (2015): 
«Valorizar o papel das farmácias comunitárias 
enquanto agentes de prestação de cuidados, 
apostando no desenvolvimento de medidas de 
apoio à utilização racional do medicamento e 
aproveitando os seus serviços, em articulação 
com as unidades do SNS, para nelas ensaiar a 
delegação parcial da administração de terapêuti-
ca oral em oncologia e doenças transmissíveis.»  
Portugal é o único país da União Europeia que 

adotou uma categoria de medicamentos – de 
dispensa exclusiva em hospitais – que não existe 
na diretiva europeia. 
Esta singularidade penaliza muitos utentes, 
sobretudo no interior do país, que têm de per-
correr centenas de quilómetros para ir buscar 
aos hospitais os medicamentos de que precisam. 
«Uma política restritiva e sem sentido», que revela 
«falta de respeito pelos doentes e pelos farmacêu-
ticos», critica José Aranda da Silva, defendendo 
que «os farmacêuticos de oficina são tão compe-
tentes e capazes de dispensar estes medicamentos 
como os colegas do setor hospitalar, que deviam 
dedicar-se mais aos doentes internados em vez 
de se preocuparem com a dispensa de medica-
mentos, muitas vezes sem condições».
O farmacêutico militar admite, contudo, alguma 
parcela de responsabilidade na matéria, pois era 
presidente do Infarmed quando aquela diretiva 
foi transposta: «Na altura, foi uma medida con-
juntural, com o objetivo de controlar a despesa 
com esses medicamentos. Mas manteve-se até 
hoje…» Aranda da Silva, que integrou o Obser-
vatório Português dos Sistemas de Saúde entre 
2010 e 2017, acredita que a mudança tem sido 
dificultada por «lóbis e interesses corporativos», 
mas lembra que os farmacêuticos também «não 
foram suficientemente explícitos na vontade de 

Como avalia a atuação do Governo nos últimos 
quatro anos, nomeadamente na área das 
análises clínicas?
No balanço dos últimos quatro anos, ficaram 
várias questões por resolver no sector das 
análises clínicas: a revisão das portarias para 
o licenciamento dos laboratórios de análises 
clínicas e de genética humana e a conclusão 
do estudo sobre o preço das análises no sector 
público e convencionado, acordado com o 
Governo.
As internalizações anunciadas e efetivadas em 
alguns locais do país levaram a um aumento 
da despesa por parte do Estado e os utentes 
deixaram de ter análises de proximidade 
e domicílios quando necessitavam e eram 
urgentes. 
Continua a existir a obrigatoriedade dos 
utentes realizarem todas as análises prescritas 
nas consultas externas de especialidade nos 
hospitais, provocando custos excessivos em 
deslocações e tempo. Continuamos a assistir à 
não inclusão dos laboratórios de proximidade nas 
campanhas de rastreio de saúde e no combate 
à iliteracia. 

Quais as medidas prioritárias para os próximos 
quatro anos?
Sobre o que gostaríamos de ver satisfeito com 
o próximo Governo, realçamos os seguintes 
aspetos: o reconhecimento da importância 
da rede de laboratórios de proximidade e um 
melhor aproveitamento da sua capacidade 
instalada, integrando-os verdadeiramente com 
o SNS; que possamos assistir à inversão da 
tendência de ‘hospitalização’ da Saúde, que tem 
um custo insuportável e que compromete as 
questões de proximidade, equidade e qualidade 
dos cuidados prestados às populações; 
que se consiga promover uma revisão da 
legislação e das portarias com distanciamento 
face a interesses de carácter particular e a 
preconceitos ideológicos; que seja possível 
travar a desregulamentação do sector e a sua 
apropriação por empresas financeiras, o que 
levaria a consequências trágicas para a saúde 
das populações; impedir que o plafonamento 
da despesa no sector das análises clínicas seja 
aplicado cegamente; colocar efetivamente o 
utente no centro do sistema, organizando a 
articulação entre os prestadores de proximidade 
no âmbito dos cuidados primários, hospitalares e 
de outros serviços de saúde.

APAC
Associação Portuguesa  
de Analistas Clínicos

JORGE NUNES DE OLIVEIRA, 
presidente da APAC
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que este projeto passasse para a farmácia» e só 
«nos últimos seis ou sete anos» é que se tornou 
uma prioridade. 
A dispensa de medicamentos para o VIH nas 
farmácias comunitárias mereceu outro impulso, 
com um projeto-piloto a decorrer no distrito de 
Lisboa, mas não foi além da fase experimental, 
apesar de um estudo ter demonstrado vantagens 
claras para a população e economia de recursos 
para o Estado (ver caixa). 

DESMATERIALIZAÇÃO DA RECEITA 
MÉDICA E NOVOS SERVIÇOS
Em contrapartida, a desmaterialização da recei-
ta médica e a criação do portal de saúde – que 
disponibiliza informação e ferramentas úteis, 
como a marcação de consultas – foram medidas 
levadas a cabo pelo último executivo. «É algo de 
que pouco se fala, mas que representou um dos 
avanços mais importantes dos últimos anos», 
observa Aranda da Silva, que preside atualmente 
à Fundação para a Saúde – SNS. 
Em 2017, as farmácias também viram alargado 
o seu leque de competências, através de uma 
portaria que consagrou a prestação de novos 
serviços, nomeadamente consultas de nutri-
ção, alguns serviços de enfermagem como o 
tratamento de feridas e cuidados a doentes 

Como avalia a atuação do Governo nos últimos 
quatro anos, nomeadamente na área da 
distribuição farmacêutica?
Salientaria, como positivo, a capacidade de 
assegurar a inversão, ainda que ténue, da 
tendência de redução de preços e do valor do 
mercado farmacêutico, que se tornou muito 
acentuada no período de intervenção da troika, 
tendo ameaçado de forma generalizada o setor.
Não obstante, embora sendo um objetivo 
para a legislatura, entendemos que não houve 
capacidade para identificar novos modelos de 
remuneração e oportunidades de contribuir 
para a sustentabilidade dos vários stakeholders, 
continuando a cadeia de valor em grande 
sofrimento no dia-a-dia.
Por outro lado, apesar de o Programa do XXI 
Governo prever a transição de determinados 
medicamentos de uso hospitalar para o 
ambulatório, estando inclusivamente a decorrer 
um projeto-piloto, tal não se efetivou e, 
consequentemente, as altas expectativas criadas 
nesta temática não foram correspondidas.
Por fim, considero que a legislatura ficou ligada 
a uma crescente falta de medicamentos, 
muito relacionada com a política de preços 
baixos instituída a nível nacional, com graves 
consequências para a saúde pública.
 
Quais as medidas prioritárias para os próximos 
quatro anos?
 Em primeiro lugar, deverá progredir-se no 
sentido da implementação legal da atividade da 
distribuição farmacêutica de serviço completo, 
diferenciando-a das restantes atividades de 
distribuição, considerando o seu serviço de 
interesse público absolutamente essencial, 
assegurando, em média três vezes ao dia, 
um fornecimento atempado e adequado às 
farmácias em qualquer localização geográfica, 
no qual disponibilizam uma gama completa das 
tecnologias de saúde, devendo, como tal, ser 
devidamente valorizados e reconhecidos.
Em segundo, passar da proposta à ação em 
relação à transição de medicamentos de uso 
hospitalar para o ambulatório, à semelhança 
dos nossos congéneres europeus. Não existe 
qualquer justificação técnica para alguns 
medicamentos não serem dispensados em 
ambulatório, melhorando a acessibilidade aos 
mesmos.
E, por fim, a identificação de soluções, em 
conjunto com todos os parceiros do circuito 
do medicamento, para combater a falta de 
medicamentos e garantir a sustentabilidade do 
circuito farmacêutico, de uma forma transversal.

Adifa
Associação dos Distribuidores 
Farmacêuticos

DIOGO GOUVEIA,  
presidente da Adifa

UMA DAS MEDIDAS QUE 
NÃO SAÍRAM DO PAPEL FOI 
A DISPENSA TERAPÊUTICA 
ORAL EM ONCOLOGIA NAS 
FARMÁCIAS
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Como avalia a atuação do Governo nos últimos 
quatro anos, sobretudo no que concerne às 
farmácias comunitárias?
Os últimos anos foram difíceis para as farmácias 
comunitárias, que continuam a debater-se 
com problemas de sustentabilidade financeira. 
O próprio SNS também viu algumas das suas 
fragilidades a serem expostas nos últimos anos, 
por via dos constrangimentos financeiros que 
o sistema enfrenta e também devido à pressão 
de fatores sociodemográficos. Há, pois, muito 
a fazer para melhorar os cuidados de saúde 
prestados aos portugueses. 
Como fator positivo, saliento a implementação 
do projeto-piloto TARV, que tem potencial para 
ser um bom exemplo de parceria entre o SNS 
e as farmácias. Destaco também a vontade 
demonstrada pelo Executivo em valorizar o papel 
das farmácias comunitárias – vontade essa que 
ficou expressa na assinatura do “Compromisso 
para a Sustentabilidade e o Desenvolvimento 
do Serviço Nacional de Saúde 2016-2018” e que 
contou com a subscrição da AFP. Lamentamos, 
no entanto, que pouco se tenha avançado na 
implementação efetiva das medidas acordadas 
neste compromisso. 

Quais as medidas prioritárias para os próximos 
quatro anos?
No nosso entendimento, o Estado, sozinho, 
não tem os recursos financeiros, humanos e 
técnicos necessários para atender a todas as 
necessidades de saúde de toda a população. A 
solução passa pelo reforço de parcerias entre o 
Estado e outros agentes do setor, como é o caso 
das farmácias comunitárias. 
Queremos, por isso, que haja da parte do 
Estado um maior reconhecimento e valorização 
dos serviços prestados pelas farmácias. 
Consideramos também fundamental que se 
coloque um fim à aplicação de descontos nos 
preços dos medicamentos sujeitos a receita 
médica. Defendemos ainda o fim do sistema de 
aplicação das margens regressivas, substituindo 
pela aplicação de margens fixas. De igual 
forma, consideramos prioritário que haja um 
melhor controlo do circuito de abastecimento 
de medicamentos para solucionar o problema 
da falta de medicamentos. Defendemos uma 
maior interligação entre os vários profissionais 
de saúde. E, por último, consideramos ser 
importante definir novos critérios para os turnos 
de serviço das farmácias.

AFP
Associação das Farmácias 
de Portugal

MANUELA PACHECO, 
presidente da AFP

Menos tempo de deslocação à farmácia comunitária (12 minutos) em comparação com o trajeto para a 
farmácia hospitalar (46 minutos) e menos tempo de espera para atendimento na farmácia comunitária 
(5 minutos) do que na hospitalar (16 minutos). Eis algumas das principais conclusões do estudo para 
avaliar o impacto da dispensa de antirretrovirais nas farmácias comunitárias – projeto lançado a 1 de 
dezembro de 2016, que continua a decorrer, com um total de 248 utentes, 211 farmácias aderentes nos 
concelhos de Amadora, Lisboa, Loures, Sintra e Vila Franca de Xira, e 361 farmacêuticos qualificados. 
Com base nas respostas de 43 doentes, seguidos habitualmente no Curry Cabral e que passaram a 
levantar a medicação em 29 farmácias próximas do local onde vivem, os peritos dos centros de Medicina 
Baseada na Evidência, da Faculdade de Medicina de Lisboa, de Estudos Aplicados, da Universidade 
Católica, e de Avaliação em Saúde, da ANF, verificaram «um aumento substancial nos níveis de satisfação 
das pessoas que vivem com VIH, no atendimento em geral, na avaliação das condições de privacidade, no 
horário de atendimento e no tempo de espera». 
No entanto, pedem «prudência» nas conclusões, por se tratar de uma «amostra num contexto urbano, 
com utentes seguidos apenas num hospital», admitindo que em zonas rurais, por exemplo, os impactos 
sejam diferentes. Henrique Reguengo tem as mesmas reservas: amostra «pequena», baseada «apenas 
em doentes que aceitaram fazer parte do piloto», que decorreu numa «zona restrita» – razões que o 
levam a considerar o estudo «enviesado». Este é, aliás, um assunto que o presidente do SNF quer ver 
discutido por todos, «até porque nos hospitais não se cedem apenas esses medicamentos, e a alteração 
à lei de comparticipação e cedência de medicamentos em farmácias hospitalares ou comunitárias não 
pode ser determinada apenas por fatores económicos, levando a que haja doentes de primeira e de 
segunda».

Antirretrovirais nas farmácias comunitárias: 
para quando?  
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ANF
Associação Nacional  
das Farmácias

PAULO CLETO DUARTE, 
presidente da ANF

ostomizados, programas de adesão à terapêu-
tica, reconciliação da terapêutica e preparação 
individualizada de medicamentos, e realização 
de testes rápidos para o rastreio de infeções por 
VIH, VHC e VHB. 

INSOLVÊNCIAS E PENHORAS 
DISPARAM
No entanto, ficou na gaveta o novo acordo entre 
o Governo e as farmácias, tão almejado pelas 
associações do setor (ver inquérito). O próprio 
Governo reconheceu essa necessidade: em fe-
vereiro de 2017, por ocasião da assinatura do 
Compromisso para a Sustentabilidade e o Desen-
volvimento do SNS, entre o Ministério da Saúde 
e várias associações representativas do setor, o 
então ministro Adalberto Campos Fernandes 
anunciava a intenção de avaliar um novo mo-
delo de remuneração dos atos farmacêuticos. A 
limitação dos descontos foi outro objetivo as-
sumido pelo governante, em nome da proteção 
da concorrência e da sustentabilidade do setor, 

mas o projeto de despacho que limitava a 3% 
os descontos sobre a parte não comparticipada 
dos medicamentos também não passou disso. 
Em março deste ano, no discurso de tomada de 
posse, Ana Paula Martins voltou a dirigir à tutela 
um «apelo urgente para um acordo que valorize 
o ato farmacêutico e o potencial de gerar saúde» 
e que «remunere o serviço público prestado 24 
horas por dia». O que está em causa é, também, 
a sustentabilidade do setor e a sobrevivência de 
muitas farmácias, que continuam a enfrentar 
sérias dificuldades económicas, sobretudo no 
interior do país. Segundo os dados mais recentes 
do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde, da 
ANF, em julho deste ano, 692 unidades (23,7% 
da rede) apresentavam dificuldades, estando 
234 em insolvência e 468 em penhora. Entre 
dezembro de 2012 e julho de 2019, o número 
de insolvências e penhoras disparou (267% e 
160%, respetivamente). 
Mais de 120 mil portugueses, que assinaram a 
petição ‘Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS’, 

Como avalia a atuação do Governo nos últimos 
quatro anos, no que concerne às farmácias 
comunitárias?
A implementação da receita médica eletrónica, 
o novo regime de dispensa de produtos para 
ostomia e o os incentivos à dispensa de 
genéricos foram medidas muito positivas, não 
só para as farmácias como para os cidadãos, 
nossos utentes. Outras medidas ainda mais 
importantes para a saúde pública, infelizmente, 
não saíram da fase experimental. Refiro-me à 
dispensa de medicamentos para o VIH/sida nas 
farmácias comunitárias e à vacinação contra 
a gripe. Os resultados alcançados nos pilotos 
que decorreram no Hospital Curry Cabral e em 
Loures mostram que os cidadãos merecem estas 
reformas, que vão poupar recursos ao Estado. 
Infelizmente, o Acordo que celebrámos com os 
Ministérios das Finanças e da Saúde expirou sem 
ser totalmente executado. É incompreensível 
que a rede de farmácias continue sem ser 
aproveitada para melhorar o seguimento dos 
doentes crónicos, dos idosos e dos cidadãos que 
vivem nas periferias dos centros urbanos e no 
interior do país e têm maiores dificuldades de 
acesso a outros serviços de saúde. 
Quais as medidas prioritárias para os próximos 
quatro anos?
É urgente que o novo Governo celebre um novo 
Acordo com as farmácias, à semelhança do 
que está a acontecer na maioria dos países 
desenvolvidos. Necessitamos de conhecer, em 
concreto, quais as missões de serviço público 
que nos são confiadas. Precisamos, também, de 
um quadro de financiamento transparente, que 
acabe com a discriminação das farmácias, que 
continuam sujeitas a medidas de austeridade 
insuportáveis. Espero que a Assembleia da 
República agende, ainda para este ano, o debate 
da petição “Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS” 
e que todos os partidos apresentem as suas 
medidas para responder às necessidades reais 
expressas por mais de 120 mil portugueses. 
A adoção de medidas para devolver 
sustentabilidade às farmácias mais frágeis, que 
atendem populações mais pobres e periféricas, 
parece-nos uma obrigação do Estado. A coesão 
da rede é a nossa prioridade. Espero que o poder 
político faça o que lhe compete para garantir 
a igualdade no acesso à Saúde em todo o 
território. 

NA GAVETA FICOU O NOVO ACORDO ENTRE O GOVERNO  
E AS FARMÁCIAS E QUE VALORIZA O ATO FARMACÊUTICO
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querem ver o assunto debatido no Parlamen-
to e exigem medidas concretas para reverter 
este cenário. 

“O FARMACÊUTICO DEVE  
SER VALORIZADO PELO  
SEU CONHECIMENTO”
«Mais do que vendedores de produtos, os far-
macêuticos são fornecedores de conhecimento, 
são o garante da segurança dos medicamentos. 
E, por isso, devem ser valorizados pelo seu co-
nhecimento em vez de ficarem prisioneiros da 
margem obtida pela venda de medicamentos», 
realça Aranda da Silva, que defendeu a desma-
terialização do ato farmacêutico ainda durante 
o seu mandato como bastonário. E lembra, por 
exemplo, que a maior parte da remuneração 
das farmácias do Reino Unido advém de atos 
farmacêuticos, como a dispensa informada e o 
acompanhamento dos utentes: «Estes serviços 
até deviam ser financiados pelo SNS, como 
acontece no Reino Unido… Nos EUA, muitas 
seguradoras privadas financiam as farmácias 
aderentes ao seu sistema com o intuito de pro-
moverem o uso racional do medicamento.»
 Mas é preciso ir mais longe. Além de corrigir 
o subfinanciamento crónico do SNS, com um 
«financiamento plurianual», Aranda da Silva 
advoga uma «mudança de paradigma»: «Toda 
a gente diz que o doente deve estar no centro do 
sistema, mas ninguém toma medidas concretas. 
O sistema deve evoluir no sentido de responder 
às necessidades dos doentes e não das doenças, 
como ainda acontece…». Por outras palavras: «As 
doenças cardiovasculares e o cancro [principais 
causas de morte] podem ser evitadas se houver 
uma política de prevenção e de promoção de 
hábitos de vida saudáveis. E os farmacêuticos 
têm um papel decisivo nessa mudança, pelas 
suas competências técnico-científicas e pela 
proximidade com a população.» 
A realidade é que os gastos com medidas pre-

ventivas representam pouco mais de 1% da 
despesa corrente do SNS. «Portugal regista insu-
ficiências em ações de promoção da saúde e de 
prevenção da doença que apontem para estilos 
de vida saudáveis e o rastreio de doenças. Não 
existem estruturas ou organismos interseto-
riais permanentes, e as decisões em domínios 
como o urbanismo ou os transportes não são 
tomadas em parceria com o setor da saúde», 
lê-se no relatório da OCDE e do Observatório 
Europeu de Políticas e Sistemas de Saúde, di-
vulgado em 2017. 

GOVERNO SEM ESTRATÉGIA  
PARA O SETOR
De resto, este tema é uma ausência nos progra-
mas eleitorais dos principais partidos políticos. 
No do PS, por exemplo, não há uma medida 
ou intenção para o setor farmacêutico, nem 
mesmo para enfrentar a premente falta de me-
dicamentos – problema que atinge também os 
hospitais, onde falham sobretudo «genéricos 
de baixo preço e pouco interesse comercial», 
muitos dos quais continuam a ser «fundamen-
tais no tratamento de doenças como o cancro», 
garante Armando Alcobia. 
No programa do Governo, figura apenas uma 
medida específica para reduzir custos com a 
saúde: «Continuar a promover a prescrição de 
genéricos e medicamentos biossimilares.» Alcobia, 
que integra a Comissão Nacional de Farmácia e 
Terapêutica, ensaia uma explicação: «As medi-
das para o setor podem não ser simpáticas para 
nenhum partido político. Se anteciparmos que 
os cuidados de saúde, em geral, deixarão de ser 
universais e tendencialmente gratuitos, caso o 
investimento necessário continue a aumentar, 
acredito que continuarão a não constar de ne-
nhum programa eleitoral.» Dito de outra forma: 
«Se tivermos muitos casos “Matilde”, não haverá 
condições de alocar verbas a novos medicamentos 
sem deixar de comparticipar outros.»

Como avalia a atuação do Governo nestes 
quatro anos, nomeadamente no que concerne à 
farmácia hospitalar?
A medida mais notória foi a aprovação da 
Carreira Farmacêutica, aguardada há décadas, 
pela publicação dos Decretos-Lei n.o 108/2017 e 
109/2017, de 30 de agosto. Um marco que fica 
para a história do XXI Governo Constitucional e 
da Farmácia Hospitalar. Destacou-se também 
o impulso à hospitalização domiciliária, que 
permitiu ao farmacêutico alargar o seu âmbito 
de influência e contribuir para otimizar o uso do 
medicamento e tecnologias em saúde.
Em relação a medidas por implementar de 
problemas vigentes, pese embora o esforço 
do Infarmed e de entidades europeias, a APFH 
destaca as falhas e ruturas de medicamentos, 
que justificam maior intervenção do Estado. 
Existe desigualdade no acesso ao medicamento 
e serviços de saúde, problema a que os 
farmacêuticos hospitalares não são alheios. 
De destacar ainda as dificuldades impostas 
às farmácias pela tutela no que concerne 
ao aprovisionamento e gestão logística do 
medicamento, com estrangulamentos que não 
se coadunam com as urgências do dia-a-dia da 
realidade hospitalar.
 
Quais as medidas prioritárias para os próximos 
quatro anos?
A Farmácia Hospitalar necessita de investimento 
em profissionais, tecnologias e equipamentos, 
a começar pelos profissionais. A consagração 
da Carreira em diploma legal necessita de 
regulamentação da Residência Farmacêutica, 
com abertura de vagas para suprir a falta de 
pessoal qualificado no SNS. Urge apostar em 
profissionais altamente especializados para 
tornar os serviços farmacêuticos atraentes e 
reter capital humano de qualidade. É prioritário 
investir em tecnologia e equipamentos: 
medicamentos inovadores para o cancro e 
para as morbilidades múltiplas da população 
envelhecida, cuidados de saúde integrados e de 
acesso a todos e requalificação dos espaços, 
com aquisição e renovação de equipamento e 
infraestruturas. A APFH está atenta à recente ‘lei 
da descentralização’, que prevê a transferência 
de competências da administração central para 
autarquias locais, reconhecendo a janela de 
oportunidades para o farmacêutico nos cuidados 
de saúde primários.

APFH
Associação Portuguesa 
de Farmacêuticos 
Hospitalares

CARLA MENDES CAMPOS, 
presidente da APFH
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Apifarma
Associação Portuguesa  
da Indústria Farmacêutica

CRISTINA CAMPOS,  
vice-presidente  
da Apifarma

SINAIS DE MUDANÇA
Num exercício de antecipação do futuro, o 
especialista enumera muitos «sinais» de mu-
dança: «Novas abordagens na área oncológica, 
com novos mecanismos de ação; a constante 
pesquisa de novas mutações que determinam 
respostas a determinados fármacos; os pipelines 
da indústria farmacêutica, desesperadamente 
procurando novas abordagens em doenças órfãs; 
os custos associados a novos medicamentos; 
promessas antigas de vacinas terapêuticas que 
poderão ver a luz do dia – são sinais claros de 
que a sociedade terá de se preparar para novos 
dilemas.» E a palavra de ordem será «reequacio-
nar»: «Os profissionais de saúde, os doentes, a 
indústria farmacêutica tradicional e emergente 
(digital e tecnológica), terão de reequacionar 
modelos para garantir os melhores cuidados 
a todos os que deles precisam.»
Henrique Reguengo, que preside à Sociedade 
Portuguesa de Medicina Laboratorial, desta-
ca outro domínio: «Os avanços científicos e 
tecnológicos são uma constante, pelo que a 
reforma que mais se impõe é a de criar con-
dições para que os profissionais tenham, em 
tempo útil, conhecimentos e capacidade de os 
aplicar no terreno.» E exemplifica: «O concei-
to de farmácia clínica, com os farmacêuticos a 
acompanharem a equipa médica, ainda é a ex-
ceção em Portugal, apesar de as vantagens des-
te modelo estarem mais do que comprovadas. 
Nesse aspeto, a implementação da residência 
farmacêutica é um passo importantíssimo.» 
Quanto às análises clínicas e genética humana, 
acrescenta Reguengo, é «essencial que, cada vez 
que se produz legislação para as instituições», 
os decisores políticos se lembrem de que «há 
outros profissionais, que não os médicos, com 
o mesmo nível de complexidade e responsabi-
lidade nessas áreas». 

Como avalia a atuação do Governo nestes quatro 
anos, nomeadamente no que concerne à indústria 
farmacêutica?
Houve um esforço por parte de alguns atores do 
Governo para um maior reconhecimento do valor 
do medicamento, em particular da inovação e 
dos ensaios clínicos, e até de reforço de dotações 
orçamentais para a Saúde. Esse esforço não se 
materializou, no entanto, numa adoção mais célere 
e equitativa da inovação e, consequentemente, 
numa melhoria da atratividade de Portugal 
para o aumento de investimento da indústria 
farmacêutica. Falta fazer da Saúde uma prioridade 
em Portugal e pensar a Saúde em todas as 
políticas. A Saúde tem de recuperar peso relativo 
no Orçamento Geral do Estado para permitir as 
condições necessárias que garantam o efetivo 
acesso dos cidadãos aos melhores resultados em 
saúde, que só serão possíveis se o percurso do 
doente, desde o diagnóstico ao melhor tratamento, 
for mais célere e equitativo. A Apifarma defende 
ainda que o doente seja colocado no centro das 
decisões e, para que tal seja possível, acreditamos 
ser fundamental a separação das várias funções 
do Estado, nomeadamente de regulação, prestação 
e financiamento da saúde, para que o impacto das 
decisões de acesso à inovação seja claro, quer a 
curto quer a médio e longo prazo.

Quais as medidas prioritárias para os próximos 
quatro anos?
Os desafios da Saúde obrigam a uma visão de longo 
prazo. Todos queremos melhores resultados para 
os doentes e sistemas de saúde mais sustentáveis. 
Esperemos que a próxima legislatura seja o virar de 
página e se assuma a Saúde como a prioridade do 
investimento público em Portugal.
Insistimos na urgência da convergência de 
Portugal com os nossos parceiros europeus em 
quatro pontos fundamentais: nível de investimento 
público em Saúde, tempos de aprovação da 
inovação terapêutica, tempos de pagamento aos 
fornecedores do SNS e condições para a prática das 
Ciências da Vida.
Urge avançar com um plano plurianual de 
investimentos para o SNS e implementar uma lei 
de meios para a Saúde, que permitam executar 
políticas de longo prazo e medir o seu impacto na 
sociedade, por forma a permitir planear e prever o 
real financiamento das linhas de atuação do SNS, 
a conferir estabilidade ao orçamento do SNS e pôr 
fim ao conceito de orçamentos suplementares 
ou tentações de suborçamentação. Do ponto de 
vista macro, consideramos importante melhorar 
o ambiente de negócios em Portugal, condição 
indispensável para estimular o investimento em 
Saúde como promotor de crescimento económico e 
criação de emprego qualificado.

O CONCEITO DE FARMÁCIA 
CLÍNICA AINDA É EXCEÇÃO  
EM PORTUGAL
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DIA DO FARMACÊUTICO ASSINALADO EM ÉVORA

Mais de uma centena de farmacêuticos e 
representantes de entidades ligadas ao setor 
deslocaram-se a Évora para comemorar 
um dia de especial significado para toda 
a profissão, "o dia em renovamos os votos 
do compromisso que assumimos com a 
sociedade”, como destacou a bastonária.
A abertura do evento esteve a cargo do 
presidente da Secção Regional do Sul 
e Regiões Autónomas da Ordem dos 
Farmacêuticos, Luís Miguel de Oliveira 
Lourenço, que enumerou o vasto conjunto 
de iniciativas organizadas este ano pela 
SRSRA-OF para assinalar a data. A bastonária 
proferiu também um discurso alusivo aos 
farmacêuticos e ao sistema de saúde 
português, focando algumas matérias de 
especial relevância para a atividade destes 
profissionais e para a organização do nosso 
Serviço Nacional de Saúde. Em representação 
do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
o presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo, 

A cidade de Évora foi palco das comemorações do Dia do Farmacêutico 2019. A sessão solene 
comemorativa decorreu no Palácio Cadaval, junto ao Templo de Diana, que esteve decorado  
a rigor para assinalar a efeméride. Foi há 30 anos que a Ordem dos Farmacêuticos instituiu  
o 26 de setembro como Dia Nacional do Farmacêutico, coincidindo com o dia de São Cosme  
e São Damião, os santos padroeiros da profissão farmacêutica.
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Homenagem aos 
50 anos de profissão
A Ordem dos Farmacêuticos homenageou 
os colegas farmacêuticos que este ano 
completam 50 anos desde que concluíram 
a licenciatura em Farmácia. Este ano, são 
ao todo 73 farmacêuticos de várias regiões 
de País, alguns dos quais deslocaram-se a 
Évora para receber das mãos da bastonária 
e dos presidentes das Secções Regionais a 
medalha e diploma comemorativo de meio 
século de dedicação à profissão.

Farmacêuticos distinguidos com a medalha e 
o diploma dos 50 anos de profissão:

SECÇÃO REGIONAL DE COIMBRA
Beatriz de Ascensão Mendes  

dos Reis Mendes
Elisabete Oliveira Marques  

dos Santos Cavadas
Eneida Maria Silva Machado Alves Amado  

de Azevedo
Helena Manuela Baptista Bebiano Gouveia  

da Cunha Leal
José Augusto Fernandes Júnior
Júlia Oliveira Ferreira da Cunha
Maria Amélia Coelho Silva
Maria Fernanda Sequeira d’Almeida
Maria Guilhermina Vaz Pinto Moreira
Maria Isabel Cabral Moreira Padrão
Maria Paula Pires Tomé Rodrigues Leitão
Maria Teresa da Silva Santos Viegas
Rui Manuel Pereira Rodrigues Leitão
Teresa Alves da Silva Fernandes

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
Constança Maria Freixo Guedes Lopes
Isilda Graciete dos Santos Amaral Mesquita
Maria Alice Resende Branco
Maria Amélia Pereira Leitão Guedes Alvim
Maria Augusta Rodrigues Pereira  

Lopes Correia
Maria Benvinda Amorim dos Reis Carvalho
Maria de Fátima Martins Damas
Maria de Fátima Pinto Soares Pereira 

Magalhães Alpendurada
Maria de Lourdes Lourenço Ferreira Lopes
Maria Fernanda Sarmento de Lacerda Melão
Maria Isabel Almeida Cardoso
Maria Leonor Veiga de Magalhães Rodrigues
Maria Luísa Bermonte
Maria Madalena Ribeiro Peixoto Pereira
Maria Manuela Machado Bartilotti Marrocos 

de Almeida
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Maria Margarida Silva Rocha  
da Torre Assoreira

Maria Vitória Lima da Silva
Olga Hermínia Oliveira Pimentel Torres
Teresa de Jesus Braga Leite

SECÇÃO REGIONAL DO SUL  
E REGIÕES AUTÓNOMAS

Dulce Maria de Sousa Chaves e Sá Ribeiro
Elisabete Maria da Silva Ferreira Franco
Emília Leocádia Almeida Folgado  

da Silva Ambrósio
Felisbela Nunes Caldeira
Inácio Manuel Rosado Neves
Isabel Maria Martinho Garcia Leandro  

Alberty Martins
Isaura Tavares Gomes
João António Alves de Freitas
João Manuel Lopes Borges Lavinha
Joaquim António Vargas Cabrita
José Agostinho Leitão Ribeiro
José Augusto Guimarães Morais
José Manuel Vieira Panaca
Leolinda Virgínia Branco de Almeida
Luís Filipe Ferrão Teodoro
Maria Adelina Coelho da Costa Peça  

Amaral Gomes
Maria Alice Lopo dos Reis Monteiro Grilo
Maria Augusta Martins Morato Bravo Moura
Maria Beatriz Malheiro de Araújo Duarte
Maria Carolina Jácome de Oliveira
Maria Celeste Silva Pereira Formosinho 

Fernandes
Maria da Conceição Almeida Lemos Teodoro
Maria da Conceição de Freitas Correia Paula 

de Campos
Maria da Conceição Prazeres de Assunção  

da Costa Pereira
Maria do Céu Rodrigues Alves Pereira
Maria Fernanda Louro Martins Valente Justo
Maria Helena Morgado Lourenço
Maria Isaura da Silva Mendes Galveia
Maria José Maia Dias Pita Baptista
Maria Júlia Morais Travessa Gavaia
Maria Laura Domingues Dias Salgado
Maria Leonete Pestana
Maria Luísa Caeiro Mira
Maria Sara Rodrigues do Seixo
Maria Teresa Santiago Costa das Neves Faria
Maria Vitória Gonçalves San Romão
Rosa Maria Silva da Gama Pinheiro Mortagua
Ruth Rosário Cardoso Neves
Vicência Maria Velez Lagarto de Deus 

Martins Lourenço

também ele farmacêutico, felicitou os colegas 
e relevou o seu importante papel no sistema 
de saúde, abordando também a função da 
autoridade reguladora sobre alguns assuntos 
que têm estado na ordem do dia, como as 
falhas de abastecimento do mercado ou o 
acesso à inovação.
A sessão solene comemorativa ficou 
também marcada pela assinatura de um 
protocolo de colaboração entre a Ordem 
dos Farmacêuticos e os Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde para disponibilizar 
aos farmacêuticos hospitalares o acesso ao 
registo clínico eletrónico dos utentes do SNS 
(ver caixa).

Na qualidade de conferencista convidada, a 
reitora da Universidade de Évora, Ana Costa 
Freitas, proferiu uma conferência dedicada 
ao tema da "Globalização Política e o 
Reconhecimento da Emerência Ambiental”. E, 
cumprindo uma tradição com três décadas, a 
Ordem prestou homenagem a farmacêuticos 
de várias gerações, de múltiplas áreas 
profissionais e diferentes regiões do país, 
pelo seu mérito e prestígio profissional, 
por completarem 50 anos de dedicação à 
profissão e por obterem as classificações 
mais elevadas durante o Mestrado Integrado 
em Ciências Farmacêuticas no último ano 
letivo.
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A Ordem dos Farmacêuticos (OF) e os Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) 
assinaram um protocolo de colaboração que 
vai permitir definir o processo de acesso dos 
farmacêuticos hospitalares ao registo clínico 
eletrónico dos utentes do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), nomeadamente à consulta e comunicação de 
informações essenciais à sua atividade assistencial. 
O acordo foi assinado pela bastonária da OF, Ana 
Paula Martins, e pelo presidente dos SPMS, Henrique 
Martins, durante a Sessão Solene comemorativa  
do Dia Nacional do Farmacêutico.
Nos termos deste protocolo, fica previsto o acesso 
e a utilização por farmacêuticos hospitalares 
do SClínico Hospitalar, e demais sistemas de 
informação complementares, no âmbito  
da sua atividade.
O SClínico Hospitalar é um sistema de informação 
desenvolvido pelos SPMS, que visa proceder à 
uniformização do registo clínico eletrónico, de forma 
a normalizar a informação clínica recolhida nas 
várias instituições de saúde, permitindo o acesso e 

sistematização de informação clínica do utente.
O acesso aos sistemas de informação clínicos 
por parte de farmacêuticos, em contexto 
multidisciplinar, visa, por outro lado, a otimização 
da utilização do medicamento e demais tecnologias 
de saúde. O acesso à informação clínica revela-
se essencial para evitar possíveis erros de 
medicação, através da verificação de interações 
medicamentosas, posologias e frequências 
(efetividade e segurança), a determinação de 
parâmetros farmacocinéticos e o estabelecimento 
de esquemas posológicos individualizados.
O acordo assinado entre a OF e os SPMS prevê 
também a disponibilização de informação 
adequada e a capacitação dos profissionais de 
saúde, designadamente no desenvolvimento 
de competências digitais e no âmbito da 
cibersegurança e segurança da informação, 
enquanto ferramentas essenciais para garantir 
melhorias sustentáveis e significativas na segurança 
dos cuidados de saúde e a redução do risco de 
danos desnecessários associados aos mesmos.

Momentos antes do jantar comemorativo, 
houve ainda lugar para a atuação musical 
do grupo Orimi, tendo como pano de fundo 
o Templo de Diana, e a originalidade de 
aliar som, luz e imagem a instrumentos e 
cantares da população alentejana.

DOIS NOVOS MEDALHADOS  
DE HONRA
A Ordem dos Farmacêuticos atribuiu duas 
novas Medalhas de Honra, a um farmacêutico 
e a um projeto desenvolvido e impulsionado 
por farmacêuticos. “Em qualquer dos 
casos as razões são inequívocas”, realçou a 
bastonária na sua intervenção:

Protocolo OF-SPMS: Farmacêuticos hospitalares 
com acesso a registos clínicos

A Valormed - Sociedade Gestora de Resíduos 
de Embalagens e Medicamentos assinala 
este ano o seu 20o aniversário. Foi fundada 
com o esforço e colaboração entre indústria, 
distribuidores e farmácias, abrangendo 
toda a cadeia de valor do medicamento, 
e o seu sucesso deve-se em boa parte à 
sensibilização e adesão dos portugueses, 
mas também aos farmacêuticos 
comunitários, que incentivaram e incutiram 
a prática de entrega de embalagens e 
medicamentos fora de uso nas suas 
farmácias. "Há 20 anos que soubemos 
organizar-nos para, de forma sustentável, 
responder ao desafio do tratamento de 

resíduos de medicamentos. Quando ainda 
não era moda falar de ambiente, nós já 
tínhamos assumido o problema, encontrando 
soluções”, lembrou ainda a bastonária.
A medalha foi entregue ao diretor-geral da 
empresa, Luís Miguel Figueiredo, que explicou 
as linhas gerais da atividade da Valormed e 
agradeceu o contributo dos farmacêuticos 
portugueses ao longo destas duas décadas, 
em que se estima terem sido recolhidas 
nas farmácias mais de 13 mil toneladas 
de resíduos, e que receberam o devido 
tratamento, desde a separação, reciclagem, 
incineração e valorização energética.
O outro homenageado na sessão solene 



32  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

educação e ética.
A Ordem do Infante D. Henrique destina-
se a distinguir "quem houver prestado 
serviços relevantes a Portugal, no País e 
no estrangeiro, assim como serviços na 
expansão da cultura portuguesa ou para 
conhecimento de Portugal, da sua História 
e dos seus valores”.
O Chefe de Estado condecorou outras 
cinco personalidades como "testemunho 
do merecido louvor” e "gratidão de 
Portugal”. Além do farmacêutico e 
professor universitário, foram ainda 
agraciados Jorge Novo Palma, com a Grã-
Cruz da Ordem Militar de Avis, José Alberto 
Fangueiro da Mata, com a Grã-Cruz da 
Ordem Militar de Avis, Maria Teodora 
Osório Pereira Cardoso, com a Grã-Cruz da 
Ordem do Infante D. Henrique, Alexandre 
José Linhares Furtado, com a Grã-Cruz da 
Instrução Pública, e John P. Cann, com o 
grau de Comendador da Ordem do Infante 
D. Henrique.

O Presidente da República condecorou 
o ex-bastonário da Ordem dos 
Farmacêuticos, Francisco Carvalho Guerra, 
com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. 
Henrique. O Chefe de Estado relembrou a 
dedicação do farmacêutico à sociedade 
civil, bem como o seu empenho na ciência, 

CARVALHO GUERRA CONDECORADO  
COM A GRÃ-CRUZ DA ORDEM  
DO INFANTE D. HENRIQUE

JOÃO RUI PITA RECEBE 
PRÉMIO MUNDIAL DE 
HISTÓRIA DE FARMÁCIA
O professor da Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Coimbra, João Rui Pita, foi 
distinguido com a medalha “Carmen Francés”, 
um dos mais importantes prémios mundiais na 
área da História da Farmácia, pelo trabalho de 
investigação e ensino da história da Farmácia e 
das Ciências Farmacêuticas ao longo de vários 
anos.
O prémio foi anunciado durante o 44o Congresso 
Internacional de História de Farmácia, que 
decorreu entre os dias 5 e 8 de setembro, na 
capital norte americana, numa iniciativa promovida 
pelo Instituto Americano de História de Farmácia.

O Prémio Sociedade Farmacêutica Lusitana 
distingue os alunos finalistas que obtiveram 
as classificações mais elevadas em cada uma 
das nove instituições de ensino que lecionam o 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticos. 
A Associação Nacional das Farmácias associa-se 
à iniciativa, oferecendo um estágio profissional 
remunerado aos alunos distinguidos.
Lista de estudantes distinguidos:
Ana Paula Fernandes Pereira - Faculdade de 
Farmácia da Universidade do Porto
Isa Maria Miranda Vaz - Faculdade de Ciências da 

Saúde da Universidade Fernando Pessoa
João André Martins Rico - Universidade do Algarve
Maria Ana de Sepa Paço - Universidade Lusófona
Mariana Martins da Silva Monteiro - Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa
Miguel Sanches Vaz - Universidade da Beira Interior
Pedro Pires de Moura - Instituto Universitário de 
Ciências de Saúde
Rita Mariana Alves Henriques - Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Coimbra
Sara Cristina Menicha Machado - Egas Moniz – 
Cooperativa de Ensino Superior

Prémios aos melhores alunos finalistas
comemorativa do Dia do Farmacêutico foi o 
farmacêutico José Júlio Fernandes, o primeiro 
presidente da Delegação Regional da Madeira 
da Ordem dos Farmacêuticos.
A bastonária destacou também o justo 
reconhecimento a colega, que representou 
a profissão no arquipélago da Madeira 
durante mais de dez anos, entre 1989 e 2001, 
corporizando o "contributo dos farmacêuticos 
das regiões autónomas para que os Serviços 
Regionais de Saúde garantam que não há 
portugueses de primeira e de segunda”.
Com um percurso profissional ligado ao 
setor das Análises Clínicas, José Júlio Castro 
Fernandes recebeu o título de especialista 
em 1976, quatro anos após a conclusão da 
licenciatura em Farmácia na Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Coimbra. 
Manteve-se sempre ligado a esta área 
profissional, fundando, em 1977, o Laboratório 
de Análises Clínicas Dr. Castro Fernandes, 
no Funchal. Com uma atividade associativa 
muito intensa, envolveu-se nos trabalhos da 
Associação Portuguesa de Analistas Clínicos, 
na Sociedade Portuguesa de Química Clínica 
e na Sociedade Portuguesa de Medicina 
Laboratorial. Mais recentemente, durante 
o ano de 2016, foi adjunto do secretário 
regional da Saúde da Região Autónoma da 
Madeira, Pedro Ramos, sendo atualmente o 
representante da Ordem dos Farmacêuticos na 
Comissão de Farmácia e Terapêutica da RAM.
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A sustentabilidade do sistema de saúde e o acesso ao medicamento, mas também 
a cooperação com os países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), são 
alguns dos muitos desafios que os farmacêuticos enfrentam. Para Helder Mota 
Filipe, o Congresso de 2020 será fulcral para entender fenómenos tão diversos 
quanto o uso adequado da imensa informação contida na era dos Big Data digitais, 
ou os desafios impostos pelas migrações e pela globalização.

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

Ricardo Nabais, jornalista convidado

“ESTAMOS A VIVER UMA REVOLUÇÃO 
NA ÁREA DO MEDICAMENTO 
E DAS TECNOLOGIAS DE SAÚDE”

E como tem estado o acesso ao medicamento 
em África? Tendo em conta que mesmo nós, 
integrados na UE, temos dificuldade de acesso 
a alguns medicamentos de última geração, a 
dificuldade não será mais generalizada na-
queles países?
Tem havido algumas resoluções da AFPLP que 
se focam nesses aspetos. Um deles teve a ver com 
uma problemática que afeta todos os países, que 
é o perigo dos medicamentos falsificados. Há 
uma resolução sobre esse aspeto. Uma outra teve 
a ver com a antibioterapia e o uso racional dos 
antibióticos. Relativamente a toda esta inovação 
em curso, e que cria um problema de pressão nos 
orçamentos e na sustentabilidade dos sistemas, 
cada país tem a sua realidade, a sua capacidade 
de pagar e a sua cultura terapêutica. Portanto, as 
realidades não são comparáveis. No entanto, o 
objetivo dos farmacêuticos é o mesmo em qual-
quer uma delas: dar o melhor acesso possível 
aos medicamentos aos doentes que verdadei-
ramente deles precisem. Os aspetos relaciona-
dos quer com a qualidade dos medicamentos, 
quer com a logística, quer com a necessidade 
de ter um sistema do medicamento que seja o 
mais robusto, regulado e controlado possível, 
são necessidades em qualquer um dos países, 
independentemente da sua cultura terapêutica. 

UM PAPEL MAIS ATIVO  
PARA O FARMACÊUTICO
Mas há realidades transversais a muitos paí-
ses em África, como, infelizmente, a da pro-
pagação do VIH/sida. Há dificuldades, por 

Na Ordem dos Farmacêuticos (OF), Mota Filipe 
é presidente da edição de 2020 do Congresso e 
do Conselho Nacional para a Cooperação. Além 
disso, integra a Comissão de Ética para a Inves-
tigação Clínica e da Comissão de Avaliação de 
Medicamentos do Infarmed, tendo um largo 
currículo nesta matéria e uma experiência que 
alargou a outros cargos. E mantém uma intensa 
atividade docente: é professor associado da Fa-
culdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.

Um dos temas do congresso da OF do pró-
ximo ano é a cooperação e o medicamento. 
Que balanço se pode fazer da cooperação, em 
particular com os PALOP?
O Conselho Nacional para a Cooperação da 
OF tem um plano que foi aprovado ainda no 
mandato anterior da direção nacional, e que 
estamos a cumprir com um conjunto de obje-
tivos baseados na formação e na ajuda às nossas 
congéneres, nomeadamente dos PALOP, que 
têm ainda uma história recente na profissão. 
No que diz respeito à formação, o objetivo é 
desenvolver a pré e a pós-graduada. O que se 
pretende, também, é ajudar a estruturar a pro-
fissão, através do associativismo, com vista à 
constituição de ordens dos farmacêuticos em 
cada um dos PALOP. 

E em relação à ajuda no desenvolvimento de 
infraestruturas? É pontual?
É assumidamente pontual. Primeiro, porque a 
OF não tem capacidade financeira para esse tipo 
de atividades. Aliás, temo-lo feito sempre em 

colaboração com outras entidades. Por exemplo, 
com a Fundação Calouste Gulbenkian, ou com 
outras entidades nacionais, no caso da ajuda que 
prestámos, na sequência da destruição provo-
cada pelo ciclone Idai, em Moçambique, ou no 
equipamento para preparação de medicamen-
tos citotóxicos no Hospital Agostinho Neto, em 
Cabo Verde. Mas o nosso foco de cooperação 
são as duas áreas que mencionei. 

Que dificuldades têm encontrado nessas áreas?
Absolutamente nenhumas. Pelo contrário, há 
um espírito de colaboração e de entreajuda entre 
toda a classe farmacêutica dos diferentes países. 
Para isso, penso que tem sido fundamental o 
papel da Associação dos Farmacêuticos dos Pa-
íses de Língua Portuguesa (AFPLP). Aproveito 
para sublinhar um aspeto também bastante 
interessante que é o facto de, ao mesmo tem-
po que se realizará o Congresso Nacional dos 
Farmacêuticos 2020, vai realizar-se o Congresso 
dos Farmacêuticos de Língua Portuguesa. Pre-
tende-se um programa combinado e que inte-
resse aos dois congressos. No fundo, quisemos 
enriquecer os dois congressos, aproveitando a 
presença dos nossos congéneres africanos. Te-
mos, ainda, uma iniciativa antes do Congresso 
dos Farmacêuticos de Língua Portuguesa, que 
é a assembleia-geral da AFPLP, que decorre a 
30 de outubro, dia anterior às comemorações 
do SNS 40 anos, na OF do Porto. Temos cá os 
colegas dos diversos países, Brasil e os países 
africanos de língua portuguesa, também para 
a assembleia-geral da AFPLP. 
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que entram nesses ensaios, cumprindo todos 
os requisitos éticos. 

Essa preocupação deve-se a algumas repor-
tagens sobre testes de medicamentos feitos 
diretamente à população em alguns países 
africanos?
Não vem na sequência desses episódios. Mas essas 
situações resultam da falta de mecanismos que 
permitam evitá-las. Pretendemos que todos os 
países que falam português estejam munidos de 
mecanismos legais e éticos que permitam evitar 
esse tipo de crimes.

No campo da formação, vão auxiliar na elabo-
ração de currículos e programas, por exemplo?
Iniciámos este processo ainda no mandato an-
terior da atual bastonária, a quem quero agra-
decer todo o apoio que tem dado às atividades 
de cooperação. O plano é sequencial e faseado, 
para que possamos ter uma intervenção susten-
tada. Iniciámos as nossas atividades avaliando 
e reforçando a cooperação primeiro com Cabo 
Verde, depois com Moçambique, e tem corrido 
muito bem. Estabelecemos novos protocolos, 
mais específicos, no sentido de poder medir os 
resultados e a capacidade de monitorização das 
atividades. Durante este ano e o próximo vamos 
manter as atividades e os protocolos naqueles 
dois países e vamos revisitar e aprofundar a nossa 
colaboração com Angola, a Guiné-Bissau e São 
Tomé e Príncipe. 

ESTÁGIOS EM PORTUGAL
Que novos protocolos definiram?
Quer em Cabo Verde, quer, principalmente, 
em Moçambique, nas áreas da formação pré-
-graduada e pós-graduada. Em Moçambique 
temos uma história de colaboração com o Ins-
tituto Superior de Ciências e Tecnologia (ISC-
TEM), e queremos aprofundá-la. É necessário 

exemplo, de fazer chegar os antirretrovirais 
às populações?
Tal como, por exemplo, se passa com os tuber-
culostáticos – há muitas áreas em África em que 
a tuberculose também é um problema, e até há 
uma interligação entre a infeção por VIH e a 
infeção por tuberculose – os antirretrovirais são 
medicamentos geralmente apoiados por progra-
mas específicos e o acesso a eles é feito através de 
organizações internacionais e doadores, como 
fundações. Por isso, há uma boa cobertura e 
um acesso bastante aceitável de medicamentos 
para o VIH nos PALOP, tal como noutros pa-
íses africanos. O que é preciso, depois, é que o 
farmacêutico possa ter um papel mais ativo na 
distribuição, na dispensa e no controlo da ade-
são por parte dos doentes.

Como?
Primeiro, é necessário que existam farmacêuti-
cos em quantidade suficiente; e, segundo, que 
possam garantir que os medicamentos são dis-
tribuídos e utilizados da forma mais adequada 
para que os doentes possam usufruir o mais 
possível deles. São, aliás, temas discutidos nas 
nossas reuniões. 

E que outras áreas têm em conta nesses en-
contros?
Há um projeto que está a ser liderado pela OF 
de Portugal, denominado BERC-Luso, e que 
inclui um consórcio de outras entidades, como 
o Infarmed, a Comissão de Ética para a Inves-
tigação Clínica (CEIC) e a Cátedra Unesco em 
Bioética. Temos, ainda representantes, quer das 
autoridades reguladoras, quer das comissões 
de ética, dos PALOP. O objetivo deste projeto é 
que cada país possa ter legislação que permita 
desenvolver investigação clínica, mas que, ao 
mesmo tempo, essa legislação possua meca-
nismos que permitam proteger os indivíduos 

É PRECISO QUE OS 
FARMACÊUTICOS ESTEJAM 
PREPARADOS… É PRECISO 
PERCEBER O FUTURO…  
O TEMA DO CONGRESSO É: 
“ABRIR HORIZONTES,  
FAZER ACONTECER”.



Entrevista

REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 37

O QUE AÍ VEM É AINDA  
MAIS DISRUPTIVO
Passando para o nível nacional, vemos que esta 
legislatura acabou com muita contestação na 
saúde, a vários níveis. As alterações ao papel 
das farmácias e dos farmacêuticos também 
foram muito grandes nos últimos anos.
É verdade. Costumo dizer aos meus alunos que 
têm muita sorte em viver neste tempo. Na área 
do medicamento e das tecnologias de saúde em 
geral, estamos a viver uma revolução. E não se 
trata de ficção científica ou de antecipar fenó-
menos que só irão ocorrer daqui a alguns anos. 
Temos já no mercado um conjunto de medi-
camentos que utilizam tecnologias que, há dez 
anos, acharíamos que iriam aparecer daqui a 
um século. Muitas delas são os designados me-
dicamentos de terapia avançada: hoje retira-se 
células de um doente que são transformadas 
num medicamento através da sua alteração ge-
nética. Utiliza-se vírus para alterar essas células, 
que voltam a ser injetadas no doente, já como 
um medicamento. Temos, atualmente, doentes 
portugueses a serem tratados com estas tecnolo-
gias. Os farmacêuticos têm de ir acompanhando 
a evolução destas tecnologias. E o que aí vem 
será ainda mais disruptivo.

O acesso a elas será fácil, tendo em conta que 
são muito caras?
Ao mesmo tempo em que vivemos esta realidade, 
temos a outra face da moeda: estas tecnologias 
são muito caras. Esta realidade pode pôr em ris-
co a sustentabilidade do sistema de saúde como 
o conhecemos hoje. Este é outro desafio: como 
vamos contribuir para dar acesso aos doentes 
que precisam destas tecnologias, mantendo a 
sustentabilidade do sistema? É preciso que os 
farmacêuticos estejam preparados. E este é um 
dos temas do congresso, que tem como lema 
“abrir horizontes, fazer acontecer”. No fundo, é 
preciso perceber o futuro. Vamos focar o con-
gresso num horizonte de apenas dez anos, ou 
seja, com as temáticas que achamos que vão ter 
impacto entre 2020 e 2030. 

CONGRESSO = TECNOLOGIAS  
E POLÍTICAS
Falemos, então, do congresso.
Queremos um congresso muito focado nas novas 
tecnologias, mas também muito virado para a 
discussão da política de saúde – incluindo, obvia-
mente, a do medicamento –, problemas como o 
fenómeno dos Big Data ou da inteligência artifi-
cial, que hoje está na base de muitas tecnologias 
de diagnóstico, ou ainda a farmácia digital, ou a 
partilha de dados de saúde. Este último aspeto 
vai condicionar um conjunto de decisões mui-
to relevantes para o desenvolvimento de novos 
serviços que se pretende possam vir a ser desen-
volvidos na farmácia comunitária. Precisamos, 
para isso, de dados clínicos dos doentes sobre 
os quais vamos intervir. Também vamos falar 

apoiar o ISCTEM a adaptar-se aos requisitos 
de exigência da nova legislação moçambicana 
do ensino superior. E, por outro lado, colabo-
rar também com as instituições universitárias 
locais no desenvolvimento de cursos de pós-
-graduação, na estimulação de doutoramentos 
conjuntos com universidades portuguesas de 
forma a criar mais massa crítica na área farma-
cêutica. O objetivo é haver mais farmacêuticos 
doutorados, diferenciados. Temos ainda outra 
formação, mais pontual, de apoio a farmacêu-
ticos que, pela função que desempenham, ou 
pelo potencial que têm de poder desenvolver 
funções específicas, possam ter oportunidade 
de estagiar em Portugal em áreas específicas. 
Criou-se a figura do farmacêutico visitante, que 
permite reconhecer a presença em Portugal de 
profissionais, mesmo que não estejam inscritos 
na Ordem, para o exercício de determinada 
função, com uma condição: terem um ou mais 
tutores, inscritos na OF, que se responsabilizem 
pela formação e o atingimento dos objetivos 
desses colegas. A título de exemplo, temos cá, 
neste momento, a diretora do Serviço de Far-
mácia do Hospital do Mindelo (Cabo Verde), 
que está a frequentar um estágio tutorado no 
Hospital Egas Moniz, no Centro Hospitalar 
de Lisboa Ocidental. 

O intercâmbio também existe ao nível da in-
vestigação?
Resulta da cooperação pós-graduada. Os douto-
ramentos exigem investigação. Uma das nossas 
apostas, também, é, apoiando doutoramentos 
com intervenção das universidades portuguesas 
e das suas congéneres dos PALOP, criar áreas ou 
atividades de investigação, ao mesmo tempo 
em que criamos laços entre as universidades 
nacionais e as do espaço lusófono. Pensamos 
construir, por essa via, uma colaboração que 
se perpetuará. 

NÃO PODE HAVER 
FARMACÊUTICOS 
HOSPITALARES QUE 
NÃO FALAM COM OS 
COMUNITÁRIOS, E VICE-VERSA, 
E COM OUTROS PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE…
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de sustentabilidade e ética no acesso, os novos 
serviços que as farmácias podem desenvolver, 
e os novos modelos de financiamento, quer 
para estes serviços, quer para as atividades mais 
clássicas das farmácias. E um outro aspeto ain-
da, muito importante nos próximos dez anos, 
e em que os farmacêuticos têm de estar muito 
envolvidos, que é a continuidade de cuidados. 
Não pode mais haver farmacêuticos hospita-
lares que não falam com os comunitários e 
vice-versa, e farmacêuticos comunitários que 
não falem com os das análises clínicas, para já 
não falar do diálogo necessário com os outros 
profissionais de saúde. Se queremos o doente 
no centro do sistema, os profissionais têm de 
falar uns com os outros para servir o doente. 
Mas há ainda outro aspeto muito importante, 
a globalização e a saúde dos migrantes. Que-
remos falar de outras realidades, como a dos 
nossos colegas do Brasil ou dos países africa-
nos, porque o que eram antes doenças endé-
micas são agora potencialmente epidémicas. 
Lembremo-nos do ébola, por exemplo: estava 
confinado a uma determinada região e, atual-
mente, quase basta apenas um avião para que 
se dissemine globalmente.

A aceleração das mudanças exige este reforço 
de conhecimentos?
Sim, e tudo o que se tente prever a mais de dez 
anos é pura ficção. Daí que o lema seja uma 
atenção especial aos próximos dez anos. A mar-
gem de tempo não pode ser maior, ao contrário 
do que acontecia noutras épocas. Quando eu 
estudei, tudo o que vinha no horizonte eram 
os chamados “me too”. Geralmente, um me-
dicamento inovador era mais uma molécula 
diferente, mas que funcionava exatamente 
como todas as outras que já existiam. Hoje, na 
área do cancro, na área das doenças inflamató-
rias, ou mesmo na neurologia – embora com 
resultados não tão bons – há inovação que se 
pode considerar disruptiva. O melhor exemplo 

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

O MELHOR EXEMPLO DE INFORMAÇÃO DISRUPTIVA SÃO  
OS MEDICAMENTOS MAIS RECENTES PARA A HEPATITE C,  
DOENÇA MORTAL QUE PASSOU A CURADA EM PRATICAMENTE 
TODOS OS CASOS.
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Hoje conseguimos transformar os telemóveis 
em verdadeiros dispositivos médicos. Há reló-
gios que conseguem fazer, de forma muito ri-
gorosa, um eletrocardiograma. Temos também 
hoje, para os diabéticos, aparelhos que medem a 
glicemia a cada momento e que podem comu-
nicar esses dados ao médico, que pode tomar 
decisões sem que o doente esteja fisicamente na 
sua presença. Estes são exemplos simples, mas 
hoje os dispositivos médicos estão a sofrer uma 
inovação ainda mais rápida do que a observada 
com os medicamentos.

Mas não haverá também muita informação de 
fraca qualidade nesse conjunto dos Big Data?
Nem tudo é positivo. Fala-se muito na pegada 
do carbono. Mas hoje deixamos uma pegada 
de informação eletrónica sobre nós, sempre 
que utilizamos estas tecnologias eletrónicas. O 
nosso telemóvel mede muitos dos nossos atos, e 
muito mais do que pensamos. É quase possível 
fazer um diagnóstico a partir da forma como 
utilizamos o telemóvel... 

FORMAÇÃO PARA LER A 
INFORMAÇÃO DISPONÍVEL 
E há informação falsa.
Precisamos de formação sobre a informação dis-
ponível. Mas, na verdade, as fake news sempre 
existiram. Informação de má qualidade sempre 
existiu também. Os suportes para as divulgar é 
que mudaram, e multiplicam-nas a uma velocida-
de maior. As pessoas têm é de ser educadas para 
saberem filtrar informação proporcionada por 
estas novas fontes e perceberem que, lá porque 
têm acesso a todas as fontes de informação através 
de um mesmo ecrã de computador, essas fontes 
não têm todas a mesma qualidade. Acredito que 
é fundamentalmente uma questão de transição 
geracional. Parece-me que as novas gerações já 
estão muito mais preparadas, com muito mais 
sentido crítico, para gerir estas novas formas de 
obter informação. 

de inovação disruptiva são os medicamentos 
mais recentes para a hepatite C, até há pouco 
tempo uma doença mortal em grande percen-
tagem, e que passou a curada em praticamente 
todos os casos. A realidade está a mudar muito 
rapidamente.

E a questão do papel terapêutico do oxigénio, 
reconhecida pelo Nobel atribuído este ano, 
é inovadora?
Na verdade, é uma história antiga, e essa é 
a minha área de investigação. Trabalho, há 
muitos anos na área da isquemia. O oxigénio 
é fundamental para os processos inflamatórios 
e para muitos dos processos envolvidos no de-
senvolvimento do cancro. O Nobel reconheceu 
um conjunto de descobertas importantes que 
foram sendo feitas ao longo dos últimos anos. 

E a aplicação terapêutica relacionada?
Não estamos a falar da administração de oxi-
génio medicinal, mas da regulação dos meca-
nismos intracelulares, que permitem, em de-
terminado momento, que a célula tenha mais 
ou menos riqueza em oxigénio. A célula tem 
mecanismos de regular os níveis de oxigénio. 
Por exemplo, na situação de isquemia: se eu 
tiver uma interrupção de circulação num en-
farte, muitas células à volta da zona afetada não 
morrem, mas ativam mecanismos para gastar 
oxigénio. Entram num processo de diminuição 
da velocidade do metabolismo. Ficam, digamos, 
dormentes. O grande problema, curiosamente, 
é quando há uma recuperação: aparece mais 
oxigénio de repente, e essa alteração dá origem 
a stresse oxidativo. Isso leva a que, por vezes, 
seja mais tóxico, transitoriamente, a reposição 
dos níveis de oxigénio voltar do que a sua falta 
relativa na célula. Por isso é muito importante 
perceber melhor estes mecanismos. Até por-
que a mortalidade nas situações que envolvem 
este fenómeno de isquémia-reperfusão é ainda 
muito alta.

INOVAÇÃO NOS DISPOSITIVOS 
MAIS RÁPIDA DO QUE  
NO MEDICAMENTO  
Que problemas novos nos traz a questão dos 
Big Data na saúde?
Hoje geramos quantidades astronómicas de 
informação todos os dias. O que se pretende 
agora é transformar esses dados em informação, 
estruturá-los e, para isso, é necessário o desen-
volvimento de novas metodologias e tecnologias 
que permitam tratar esses dados e retirar de lá 
informação. E que essa informação gere novo 
conhecimento. As grandes empresas, como a 
Microsoft, estão hoje a apostar muito no de-
senvolvimento destas novas ferramentas que 
permitam retirar dados de saúde a partir desses 
dados desestruturados. Esses dados têm imenso 
valor científico, mas também económico. 

Como podem os farmacêuticos adaptar-se a 
esta realidade?
Do ponto de vista dos farmacêuticos, e dos pro-
fissionais de saúde em geral, esses dados permiti-
rão conhecer informação que hoje não é possível 
medir: muitos dados de vida real importantís-
simos ajudarão a tomar decisões mais corretas, 
por um lado, e, por outro, permitirão verificar 
se as assunções que tínhamos sobre uma nova 
tecnologia, se os resultados no mundo real, es-
tão a ser coincidentes com os resultados obtidos 
nos ensaios clínicos iniciais. Esses dados vão ser 
muito importantes, mesmo fundamentais, e vão 
poder ajudar à sustentabilidade, no sentido em 
que passaremos a ter mais dados sobre se o que 
estamos a pagar por uma tecnologia ou outra 
intervenção está a ter o efeito que esperávamos. 
Se conseguirmos, portanto, ter resultados de 
vida real robustos, conseguimos, por exemplo, 
a partir de determinada altura, renegociar o 
preço de determinada tecnologia em função dos 
resultados obtidos em contexto real. 
Há, também, um conjunto de tecnologias li-
gadas à saúde...
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O CIM FAZ 35 ANOS
O Centro de Informação do Medicamento (CIM) da Ordem 
dos Farmacêuticos (OF) iniciou a sua atividade no primeiro 
semestre de 1984. Ao longo deste tempo, muito mudou no País 
e na profissão farmacêutica, mas o maior desafio mantém-se: 
conseguir ir ao encontro das expetativas e necessidades dos 
farmacêuticos e, por seu intermédio, dos cidadãos que servem. 

A CRIAÇÃO
Os centros de informação de medicamentos 
surgiram nos Estados Unidos da América, du-
rante a década de 60 do século XX, em resposta 
ao aumento na produção de informação bio-
médica, de qualidade variável, e à dificuldade 
crescente em manejá-la de forma eficiente. A 
criação de centros, dotados de meios e de pro-
fissionais com a competência para compilar, 
avaliar e comunicar eficazmente a informação 
disponível, veio contribuir para um uso mais 
racional e seguro dos medicamentos.
Na década de 80 do século passado, e apesar da 
crescente produção científica, os farmacêuticos 
portugueses não dispunham de fácil acesso a 
recursos bibliográficos sobre medicamentos, 
o que dificultava o esclarecimento de dúvidas 
surgidas na sua prática profissional diária e 
não lhes permitia obter facilmente apoio do-
cumental para o desenvolvimento de projetos 
inovadores. 
O CIM foi criado para potenciar o desempenho 
técnico-científico do farmacêutico, numa altura 
em que o seu papel na farmácia comunitária 
estava em franca evolução, com uma maior 

intervenção na dispensa e aconselhamento, e 
em que na farmácia hospitalar eram cada vez 
mais chamados a exercer funções de apoio à 
clínica, saindo dos serviços farmacêuticos para 
as enfermarias. Com este propósito, a Direção 
Nacional da OF, era então bastonário Alfredo 
Albuquerque, desenvolveu uma estrutura, cuja 
instalação foi coordenada por José Aranda da 
Silva, com os recursos humanos e os meios 
técnicos básicos que permitissem colmatar 
a necessidade sentida pelos farmacêuticos 
no acesso a informação atualizada e credível 
sobre medicamentos e farmacoterapia, quer 
respondendo às questões por eles colocadas 
– informação passiva – quer produzindo do-
cumentação técnica, antecipando possíveis 
dúvidas – informação ativa.

OS PRIMEIROS ANOS
O CIM contou desde o seu início com duas 
farmacêuticas e com o apoio de uma assistente 
administrativa (a tempo parcial). Desde a sua 
criação é dirigido por Aurora Simón, que foi 
convidada a assumir estas funções pela sua 

Imagens do evento comemorativo dos  
30 anos de CIM, realizado em 2014, no Hotel 
Real Palácio
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experiência em informação de medicamentos 
a nível hospitalar. 
Os primórdios da atividade do Centro pauta-
ram-se por um número crescente de pedidos 
de informação, especialmente de farmacêuti-
cos comunitários e hospitalares, mas também 
pela dinamização de diversas atividades, como 
sessões informativas, elaboração de fichas para 
consulta rápida sobre medicamentos, seminá-
rios sobre informação de medicamentos, cola-
borações com jornais, etc. A partir do segundo 
semestre de 1984, começou a ser inserida no 
Boletim Informativo da OF uma secção des-
tacável com informação produzida pelo CIM. 
Em 1986, iniciou-se a publicação bimestral 
de um boletim distribuído separadamente, 
o Boletim do CIM, publicado ininterrupta-
mente até aos dias de hoje, atualmente com 
periodicidade trimestral. A partir de 1994, ao 
Boletim do CIM veio juntar-se a Ficha Téc-
nica, rubrica incluída na ROF até 2015, que 
consistia em informação de caráter prático, 
destinada a apoiar o aconselhamento prestado 
pelo farmacêutico. A estas atividades foram 
acrescendo outras, como a colaboração com 
instituições de ensino universitário, através de 
aulas ou visitas de alunos, a disponibilização 
de estágios em informação de medicamentos, 
essencialmente para farmacêuticos hospita-
lares, e participações em diversos projetos, 
como a colaboração anual no Concurso de 
Aconselhamento ao Doente (CAD), organiza-
do pela Associação Portuguesa de Estudantes 
de Farmácia (APEF).
As atividades de um centro de informação 
sedeado numa organização profissional con-
sistem também em responder às solicitações 
de informação e proporcionar apoio técnico-
-científico às atividades e projetos dos diver-
sos corpos sociais. Assim, o CIM tem estado 
envolvido na elaboração e revisão de Boas 
Práticas e Normas profissionais, bem como 
de conteúdos para a população sobre temas 
de saúde e medicamentos.
Os estudantes de Ciências Farmacêuticas, foram 
igualmente recorrendo ao CIM, tanto no perí-
odo de estágio pré-graduado como também, 
muitas vezes, ao longo do curso, solicitando 
apoio para resolução de dúvidas concretas, ou 
para obtenção de bibliografia para o desen-
volvimento de trabalhos. Deste modo, o CIM 
constitui, por vezes, uma primeira forma de 
contacto entre os futuros farmacêuticos e a 
sua futura associação profissional.

O SÉCULO XXI
Nos primeiros 15 anos de atividade, o número 
de pedidos de informação aumentou progres-
sivamente, em paralelo com a evolução da pro-
fissão, com o desenvolvimento dos cuidados 
farmacêuticos, particularmente no apoio aos 
doentes crónicos, e com a dinamização de novas 
atividades a nível hospitalar. No início do século 
XXI ocorreu uma mudança no paradigma do 
acesso à informação, com a generalização do 
acesso à internet e com o desenvolvimento de 
ferramentas e recursos disponíveis em platafor-
mas virtuais. A informação em saúde tornou-se 
mais facilmente acessível aos profissionais de 
saúde e aos cidadãos. Por outo lado, as novas 
gerações de farmacêuticos dispõem progres-
sivamente de mais experiência na utilização 
de recursos de informação. Deste modo veri-
ficou-se, a partir deste período, uma redução 
gradual no número de consultas. 
Contudo, o acesso à informação não se traduz 
necessariamente em profissionais melhor infor-
mados. A resolução de questões em contexto 
clínico requer uma pesquisa criteriosa e uma 
adequada interpretação da evidência disponí-
vel, para que a resposta obtida seja fidedigna e 
permita solucionar, ou auxiliar, na resolução 
das questões que diariamente se colocam aos 
farmacêuticos. Este é um processo que, pelo 
rigor que implica, é moroso, o que muitas ve-
zes não de coaduna com os afazeres da prática 
profissional diária. Por outro lado, nem todos 
os profissionais dispõem dos meios ou das ap-
tidões necessárias para obter informação de 
qualidade. Deste modo, a diminuição verifi-
cada no número de consultas contrastou com 
o grau de dificuldade progressivamente maior 
das mesmas, fruto da maior disponibilidade 
de recursos que permitem encontrar resposta 
a problemas menos complexos. Isto implicou, 
de uma forma geral, um incremento no tempo 
necessário para elaboração da resposta; apesar 
disto, mais de 80 % das questões são respondi-
das até ao dia seguinte à sua receção.
Em convergência com esta mudança, o CIM 
desenvolveu ainda mais as suas atividades de 
informação ativa, ou seja, a elaboração de tex-
tos, divulgação de artigos ou de recursos que 
aportem aos farmacêuticos mais ferramentas 
para otimizar o seu desempenho de uma forma 
cada vez mais autónoma. A área do CIM no 
portal da Ordem dos Farmacêuticos é reflexo 
deste facto. Atualmente podem encontrar-se 
várias publicações e rubricas, como:

•  Boletim do CIM: artigos de revisão sobre me-
dicamentos, terapêutica e temas relacionados 
com a intervenção farmacêutica;

•  Ficha Técnica (já descontinuada, repositório 
das mais recentes);

•  e-Publicações: abordagem de temas relacio-
nados com o aconselhamento farmacêutico 
e o uso seguro dos medicamentos;

•  Atualidade terapêutica: chamada de atenção 
para artigos ou documentos recentes sobre 
temas pertinentes para o farmacêutico;

•  Breves questões terapêuticas: textos que res-
pondem de forma sucinta a dúvidas concretas;

•  Recursos de informação: divulgação de liga-
ções para ferramentas de pesquisa de infor-
mação de acesso livre.

Nos últimos anos o CIM tem organizado ses-
sões informativas – CIM à tarde na Sociedade 
Farmacêutica, baseadas em temas desenvolvi-
dos em artigos publicados no Boletim do CIM, 
abertas à participação dos farmacêuticos e dos 
alunos de Ciências Farmacêuticas. Estas sessões 
têm constituído um novo veículo de informa-
ção ativa, permitindo aprofundar alguns temas 
abordados no Boletim e proporcionando uma 
interação mais direta e recíproca com os utili-
zadores do Centro. 

O FUTURO
Os centros de informação de medicamentos 
continuam a proporcionar um apoio indis-
pensável ao desempenho profissional do far-
macêutico e à sua participação em atividades 
de promoção da saúde, prevenção e gestão da 
doença. Contudo, o modo como o fazem tem 
sofrido alterações, e o CIM não é exceção. A 
função dos centros evoluiu de uma atividade 
facilitadora do acesso a informação de quali-
dade, a um papel de gestão, seleção e avaliação 
da vasta informação atualmente disponível, de 
modo a proporcionar respostas baseadas na 
melhor evidência. O enorme volume de do-
cumentação produzida na área biomédica, de 
qualidade heterogénea, proporciona aos centros 
a oportunidade de atuarem como orientado-
res para recursos de qualidade, através da sua 
divulgação ou inclusive através do desenvol-
vimento de conteúdos próprios. Podem tam-
bém vir a desempenhar funções educativas, 
proporcionando estágios, ou colaborando com 
instituições de ensino no desenvolvimento de 
competências nesta área.

A FUNÇÃO DOS CENTROS EVOLUIU DE UMA ATIVIDADE FACILITADORA DO ACESSO 
A INFORMAÇÃO DE QUALIDADE, A UM PAPEL DE GESTÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 
DA VASTA INFORMAÇÃO ATUALMENTE DISPONÍVEL, DE MODO A PROPORCIONAR 
RESPOSTAS BASEADAS NA MELHOR EVIDÊNCIA. 
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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
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