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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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AS MALAS  
DE MÃO DEVEM 
SER PAGAS NOS 

AVIÕES? RYANAIR 
ABRE O CAMINHO 

Cobrar à parte 
a bagagem de 

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

Ryanair. E promete 
estender-se a mais 

companhias E13

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

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

INVESTIMENTOS 
FERROVIÁRIOS

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

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

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

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

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

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

quês’ termina na 
segunda-feira. Mai-

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

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

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

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

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

24h

MP quis 
ouvir Vieira 
e Moniz 
mas não 
conseguiu P36

As eleições 
no Sporting 
vistas por  
Rui Santos R24

Histórias num 
país viciado 
em frango 
assado R38

PSP foi 
alertada 
antes do 
roubo das  
57 Glocks

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

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

90% dos 
candidatos a 
magistrados 
tiram  
negativa

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

Bispo da 
Guarda não 
pediu perdão 
às vítimas  
de pedofilia

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

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

Marcelo  
torce  
por uma 
‘geringonça’  

à direita

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

DESCENTRALIZAÇÃO

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

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

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

Aljustrel: 
aqui ainda 
se renovam 
gerações P16

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

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

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

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

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

> Dicas Como fazer dos 
obstáculos oportunidades 
numa entrevista E34
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bordo é mais uma 
fonte de receita, 
que pode render 
€1000 milhões à 

Ryanair. E promete 
estender-se a mais 

companhias E13

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

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

INVESTIMENTOS 
FERROVIÁRIOS

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

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

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

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

alerta mesmo que “se o défice fechar, por 
exemplo, nos 0,2% em 2018, então o Go-
verno não terá qualquer dificuldade em 
fazer o Orçamento do Estado (OE) do 
próximo ano, embora políticas eleitoralis-
tas deixarão um problema para quem vier 
fazer o OE de 2020 e 2021, com a previsão 
de desaceleração da economia”. E6
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Um apelo para 9 de fevereiro:  
Vamos todos votar!
Caros colegas,

A presente edição da Revista da Ordem 
dos Farmacêuticos antecede por dias a 
eleição dos órgãos nacionais e regionais 
e colégios de especialidade para o triénio 
que segue, 2019-2021. 

Por esse motivo, as minhas palavras se-
rão poucas e focadas num apelo: “Vamos 
todos votar!”

Pelo facto de ser o último número do pre-
sente mandato, a ROF faz um balanço 
daquilo que foi feito nestes últimos três 
anos. E, como que a dar as boas-vindas ao 
novo mandato, fomos auscultar os nossos 
parceiros, associações de doentes e insti-
tuições de solidariedade, para ficarmos 
com uma ideia clara do rigor do nosso 
percurso e daquilo que pode e deve ser 
feito a partir de agora. Quer pela Ordem, 
quer na nossa atividade diária enquanto 
farmacêuticos ao serviço dos cidadãos. 
Por isso, aconselho vivamente a leitura 
do Tema de Capa.

Antes de colocarmos um ponto final no 
mandato que agora termina, voltamos a 
nossa atenção, uma vez mais, para a situa-
ção vivida pelos farmacêuticos hospitala-
res no Serviço Nacional de Saúde. Parece 
impossível, mas há ainda promessas por 
cumprir. À procura do tempo perdido, 
iniciámos o caminho de reconquista da 
carreira farmacêutica e do internato com 
todo o empenho e muitas certezas, mas 
não cortamos a meta. Por essa razão, in-
sistimos com a Ministra da Saúde e vamos 

continuar a insistir, usando os meios ao 
nosso alcance, para que não reine o es-
quecimento ou a indiferença.

Em paralelo com as nossas eleições e toda 
atividade que a escolha dos nossos re-
presentantes envolve, o País continua. 
Estamos, por isso, muito presentes nos 
debates da Lei de Bases da Saúde ou na 
iniciativa que pretendeu a legalização da 
canábis para consumo pessoal, não-me-
dicinal, regulando os aspetos relacionados 
com a produção, cultivo, comercialização, 
aquisição, detenção e consumo da planta 
ou derivados. A nossa posição foi, clara-
mente, contra. 

Estes e outros temas, ainda que de enorme 
relevância, não nos podem desviar, porém, 
do objetivo de melhorar a participação dos 
farmacêuticos no ato eleitoral, na vida da 

Ordem. Temos estado aquém de um nú-
mero de eleitores que nos orgulhe e legi-
time. Esta situação não pode continuar e 
por isso introduz-se, pela primeira vez, o 
voto eletrónico, aproximando a Ordem aos 
farmacêuticos e acrescentando comodidade 
ao direito e dever de votar. A abstenção é, 
assim, cada vez menos justificável. 

Se outra certeza não houvesse, resta-nos 
esta: a nossa Ordem é tanto mais forte 
quanto mais participada for a votação de 
9 de fevereiro. 

Não percamos a oportunidade de dar mais 
força à Ordem dos Farmacêuticos. 

Vamos todos votar!
Desejo a todos um bom dia de eleições! 

Ana Paula Martins

EditorialBastonária da Ordem  
dos Farmacêuticos 

PARECE IMPOSSÍVEL, MAS HÁ AINDA PROMESSAS POR CUMPRIR. 
À PROCURA DO TEMPO PERDIDO, INICIÁMOS O CAMINHO DE 
RECONQUISTA DA CARREIRA FARMACÊUTICA E DO INTERNATO 
COM TODO O EMPENHO E MUITAS CERTEZAS, MAS NÃO 
CORTAMOS A META
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A delegação portuguesa que, além da 
bastonária, integrava o presidente da Secção 
Regional do Norte, Franklim Marques, o 
presidente do Conselho Nacional para a 
Cooperação, Helder Mota Filipe, o presidente 
do Conselho de Qualificação e Admissão, 
José Manuel Sousa Lobo, João Pedro 
Rocha, do Conselho para a Cooperação, e o 
secretário técnico para a Área Internacional, 
Jorge Batista, deslocou-se ainda a locais 
representativos das múltiplas áreas de 
intervenção dos farmacêuticos no sistema 
de saúde, como a Farmácia Hospitalar, 
Farmácia Comunitária, Indústria Farmacêutica, 
Distribuição Farmacêutica, Análises Clínicas e 
Ensino. 
A visita oficial a Moçambique permitiu uma 
visão alargada da organização do setor 
farmacêutico no país e das suas principais 
carências. A relação histórica da Ordem 
dos Farmacêuticos (OF) de Portugal com o 
Ministério da Saúde moçambicano (MISAU) e 
outras instituições do setor farmacêutico e da 
saúde, em geral, foi, por outro lado, realçada 
nos vários encontros ocorridos.
Além da colaboração na formação académica 
dos jovens farmacêuticos moçambicanos, a 

OF apoiou projetos de desenvolvimento de 
unidades e serviços farmacêuticos, de que 
o Hospital Central de Maputo é apenas um 
exemplo.
Durante a visita, a OF e o Instituto Superior 
de Ciências e Tecnologias de Moçambique 
(ISCTEM) assinaram um protocolo de 
colaboração na área do Ensino Farmacêutico 
destinado a reforçar e capacitar o quadro 
farmacêutico de docentes do curso de 
Ciências Farmacêuticas na instituição. 
O acordo contempla a participação de 
professores portugueses na atividade docente 
do Instituto, abrangendo também o domínio 
da Investigação Científica, nomeadamente na 
construção de parcerias para financiamento 
destas atividades.
O MISAU e a OF vão iniciar um trabalho 
conjunto de consolidação da estrutura 
orgânica da recém-criada Direção Nacional 
de Farmácia, para posteriormente ser 
transformada em agência reguladora 
nacional do medicamento. A colaboração 
dos farmacêuticos portugueses na 
regulamentação do setor farmacêutico foi 
oficializada em protocolo que prevê igualmente 
a realização de estágios de desenvolvimento 

profissional em Portugal de quadros 
farmacêuticos moçambicanos.
Relativamente à regulação da profissão 
farmacêutica em Moçambique, a OF irá 
apoiar a transformação da Associação de 
Farmacêuticos de Moçambique (AFARMO) em 
Ordem profissional, à semelhança do que já 
aconteceu em Angola e Cabo Verde. Ações de 
cooperação entre farmacêuticos portugueses 
e moçambicanos foram fixadas em protocolo, 
prevendo-se a capacitação e estruturação 
da associação que atualmente congrega os 
farmacêuticos de Moçambique.
A 1 de novembro, no Montebelo Indy 
Maputo Congress Hotel, a OF e a AFARMO 
organizaram o Encontro Luso-Moçambicano 
do Setor Farmacêutico, com o objetivo de 
refletir sobre a regulação e a qualificação 
dos farmacêuticos, bem como sobre 
questões estruturais relacionadas com a 
integração destes profissionais no sistema 
de saúde e com a investigação científica. 
O evento levou aos colegas farmacêuticos 
moçambicanos a experiência portuguesa 
na regulação do setor farmacêutico, 
considerando o início do processo de 
transformação da AFARMO em Ordem 
profissional. Neste primeiro Encontro 
Luso-Moçambicano ficou patente uma 
acentuada componente institucional e 
política, centrada nas atribuições das Ordens 
profissionais, desde os seus contributos para 
a regulamentação do sistema de saúde aos 
princípios éticos e deontológicos, passando 
pelos deveres de qualificação e formação 
contínua, sem esquecer a integração do 
farmacêutico no sistema de saúde, os 

OF EM MOÇAMBIQUE

A bastonária Ana Paula Martins encabeçou a comitiva portuguesa que 
visitou oficialmente o setor farmacêutico de Moçambique entre 29 de 
outubro e 2 de novembro. Do programa constaram audiências com 
a ministra da Saúde, Nazira Abdula, a embaixadora de Portugal, Maria 
Amélia Paiva, e a Direção de Farmácia daquele país lusófono e visitas 
às principais instituições e órgãos de gestão da área da Saúde. 
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Uma delegação da Ordem dos Farmacêuticos 
(OF) visitou Cabo Verde por ocasião do XIII 
Congresso Mundial de Farmacêuticos de 
Língua Portuguesa, que decorreu na Cidade 
da Praia, entre 3 e 5 de outubro.
Os representantes da OF, acompanhados 
por elementos da sua congénere de 
Cabo Verde, visitaram, na Cidade da Praia, 
o Hospital Dr. Agostinho Neto, tendo 
oportunidade de reunir com o Conselho 
de Administração desta unidade de saúde. 
Os órgãos executivos do maior hospital 
local partilharam os principais desafios 
da gestão e as soluções desenvolvidas 
para os superar. Na área da oncologia, em 
particular, foi feita referência à anterior 
visita da OF, durante a qual foi diagnosticada 
uma intervenção profunda, necessária e 
urgente, no Hospital de dia, considerando as 
condições de preparação de medicamentos 
citoestáticos e a manipulação destes 
fármacos por farmacêuticos.
A este propósito, a comitiva da OF, liderada 
pelo Presidente do Conselho Nacional para a 
Cooperação, Helder Mota Filipe, pode por fim 
constatar a instalação de um isolador para 
preparação de medicamentos citoestáticos, 
fruto da colaboração entre os projetos de 
Cooperação da OF e da Fundação Calouste 
Gulbenkian, tendo o financiamento sido 
suportado por esta última.
Na cidade do Mindelo, os representantes 
da OF realizaram visitas a farmácias 

comunitárias, contactando a realidade 
local e as suas práticas. Também aqui, 
constatou-se o trabalho louvável que a 
Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde 
tem desenvolvido, nomeadamente no que 
respeita à introdução das boas práticas de 
Farmácia, com implementação em todo o 
território nacional.
Do programa da visita constou uma 
audiência com o Conselho de Administração 
do Hospital Baptista de Sousa, dirigido por 
Ana Brito. No segundo maior hospital do 
país, a delegação da OF pode verificar os 
projetos desenvolvidos pelas diferentes 
comissões de trabalho, atribuindo-se 
particular destaque à Comissão de Farmácia 
e Terapêutica, assim como ao Comité de 
Infeção Hospitalar, ambos registando um 
elevado nível de atividade.
Ao nível da farmácia hospitalar, os 
farmacêuticos portugueses observaram 
ainda o trabalho concretizado nestes 
serviços, nomeadamente ao nível da gestão 
e manipulação de medicamentos, realizado 
por três farmacêuticos apenas. 
Durante a visita oficial, os representantes 
da OF tiveram oportunidade de reunir com 
a ARFA (Agência de Regulação e Supervisão 
dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares) 
e a Ordem dos Farmacêuticos de Cabo 
Verde, consolidando assim os projetos de 
cooperação iniciados com a sua congénere 
portuguesa.

problemas da contrafação de medicamentos 
e a utilização de medicamentos genéricos.
No dia seguinte, no mesmo local, decorreu o 1o 
Congresso dos Farmacêuticos de Moçambique, 
organizado e promovido pela AFARMO, e que 
constituiu uma oportunidade para networking 
e desenvolvimento profissional entre os 
profissionais do setor. O evento representou 
igualmente um primeiro passo para afirmação 
de um grupo profissional essencial para o país.
"Farmácia e Farmacêuticos. Unidos pelas 
pessoas” foi o mote para um dia intenso de 
trabalhos em que foram abordados temas 
como o das Boas Páticas de Farmácia 
Comunitária e o do impacto da nova legislação 
na área do medicamento. O problema da 
contrafação esteve também presente, de 
forma transversal, em quase todos os painéis e 
sessões de debate, revestindo-se de particular 
atualidade no país, dadas as frequentes 
ruturas de medicamentos essenciais nas 
farmácias estatais, o que condiciona as 
terapêuticas dos doentes sem meios para 
recorrer a farmácias privadas. Também a 
História da Farmácia em Moçambique e o 
associativismo na área farmacêutica foram 
aspetos tratados nesta sessão, em que foi 
valorizada a relação dos farmacêuticos com 
outros profissionais de saúde e a colaboração 
em equipas multidisciplinares.
Participando num painel com o presidente 
da AFARMO, Lucien Pierre, a bastonária 
Ana Paula Martins falou sobre os desafios 
da regulamentação do setor e, muito 
especialmente, da atividade farmacêutica, 
lembrando a colaboração da OF na criação das 
Ordens de Angola e Cabo Verde.

CONGRESSO MUNDIAL LEVA 
PORTUGUESES A CABO VERDE
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PROJETO DA ARSLVT PROMOVE VACINAÇÃO GRATUITA 
CONTRA A GRIPE NAS FARMÁCIAS DE LOURES  

gratuitamente nos centros de saúde a 
pessoas a partir dos 65 anos. O serviço 
é também disponibilizado nas farmácias 
comunitárias, por farmacêuticos e 
profissionais devidamente qualificados 
para o efeito, mediante prescrição médica 
e com despesas a cargo do utente. Com 
este projeto impulsionado pela ARSLVT, as 
farmácias aderentes do concelho de Loures 
estão a colaborar na vacinação de utentes 
acima dos 65 anos.
O presidente da ARSLVT, Luís Pisco, explicou, 

em declarações à Lusa, que o projeto vai 
decorrer até final do ano, e admitiu que, se 
os resultados demonstrarem mais-valia para 
a população, poderá ser alargado a mais 
concelhos abrangidos pela ARSLVT.
A ARSLVT fornece as vacinas nas mesmas 
condições em que fornece aos Agrupamentos 
de Centros de Saude (ACES) da sua área de 
influência; as farmácias administram a vacina 
e promovem o seu registo nas plataformas 
eletrónicas; e os distribuidores aderentes 
asseguram o aprovisionamento das farmácias.

A secretária de Estado da Saúde, Raquel 
Duarte, visitou uma das 37 farmácias do 
concelho de Loures que estão integradas no 
projeto-piloto da ARSLVT. Raquel Duarte foi 
conhecer a iniciativa no terreno e assistir à 
assinatura do protocolo que formalizou este 
projeto-piloto, no qual participam, além da 
ARSLVT, a Associação Nacional das Farmácias 
(ANF), a Associação de Farmácias de Portugal 
(AFP) e a Associação de Distribuidores 
Farmacêuticos (Adifa).
A vacina contra a gripe é administrada 

As farmácias do concelho de Loures estão a administrar a vacina contra a gripe, de 
forma gratuita, a utentes acima dos 65 anos. O projeto-piloto desenvolvido com a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) visa aumentar a 
cobertura vacinal nos grupos de risco, dando a possibilidade de vacinação gratuita 
nas farmácias, tal como acontece nos centros de saúde.
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CONSÓRCIO DE FARMACÊUTICOS LATINOS 
PROMOVEU NOVA REUNIÃO ANUAL

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (OF), Ana Paula Martins, foi recebida em audiência, 
no dia 4 de dezembro, pela nova ministra da Saúde, Marta Temido, naquela que foi a primeira 
reunião formal entre dirigentes da OF e a nova equipa ministerial. A bastonária considerou a 
reunião com a governante como "muito positiva”, pois permitiu clarificar algumas prioridades 
do Ministério da Saúde, que estão em linha com o programa de Governo, dando assim 
continuidade ao trabalho que foi desenvolvido pelo seu antecessor.

A Farmácia Latina, consórcio informal que congrega representantes dos 
farmacêuticos e farmácias comunitárias de Portugal, Espanha, França 
e Itália, realizou a sua reunião anual nos dias 29 e 30 de novembro, em 
Marselha, França. O tema deste ano esteve centrado no desenvolvimento 
de serviços farmacêuticos inovadores e sua implementação nas 
farmácias comunitárias, promovendo-se a partilha sobre os desafios 
relacionados com a sua adequação nos diferentes países e estratégias 
adotadas para ultrapassar constrangimentos nacionais.
O evento contou com a participação de Ilaria Passarani, secretária-geral 
do Grupo Farmacêutico da União Europeia (PGEU), que apresentou uma 
perspetiva geral sobre o semestre europeu – ferramenta que permite 
aos países da União Europeia coordenarem políticas económicas ao 
longo de todo o ano. Após esta apresentação, que espelhou também 
o panorama atual nos países latinos, coube a cada país apresentar 
informações sobre desenvolvimentos no setor farmacêutico. Ema 
Paulino, presidente da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da 
Ordem dos Farmacêuticos, apresentou as novidades na regulamentação 
e implementação de novos serviços farmacêuticos nas farmácias 
comunitárias. Duarte Santos, da direção da Associação Nacional das 
Farmácias, abordou também o panorama português face à nova Portaria 
de serviços farmacêuticos nas farmácias e os modelos de financiamento 
em discussão no nosso país.
O encerramento do evento compreendeu uma mesa redonda para 
discussão de oportunidades de colaboração em ações conjuntas, 
perspetivando-se o contributo dos farmacêuticos e das farmácias 
comunitárias para a sustentabilidade e acessibilidade aos cuidados de 
saúde na Europa.
A próxima reunião anual da Farmácia Latina terá lugar em 2019, em Itália.

Entre as prioridades enunciadas pela 
bastonária durante este encontro está a 
conclusão da regulamentação da Carreira 
Farmacêutica no Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), nomeadamente de um internato que 
ajude a definir um percurso formativo e um 
modelo de progressão e de desenvolvimento 
profissional para os farmacêuticos com 
vínculo ao SNS, e que garanta a sua 
preparação para diferentes funções e 
responsabilidades em ambiente hospitalar, 
bem como a renovação geracional do quadro 
de farmacêuticos no sector público.
A nova ministra e a bastonária partilharam 
também informações sobre alguns projetos 

em curso nas farmácias, como a dispensa da 
medicação para o VIH/sida ou a realização 
de testes rápidos de orientação para o 
diagnóstico da doença, quer nas farmácias 
quer nos laboratórios de análises. Foi 
também evidenciada a vontade política de 
iniciar a passagem de alguns medicamentos 
oncológicos, até agora de dispensa exclusiva 
hospitalar, para as farmácias na comunidade, tal 
como previso no programa do Governo. Foi dada 
ainda nota para a disponibilidade dos Serviços 
Farmacêuticos das Administrações Regionais 
de Saúde iniciarem experiências-piloto para 
prestação de cuidados e serviços diferenciados 
ao nível dos cuidados de saúde primários.

A bastonária explicou ainda à nova ministra 
a posição da instituição face aos problemas 
associados à internalização das análises 
clínicas nos hospitais e laboratórios públicos, 
que tem vindo a condicionar severamente a 
atividade, e a própria sustentabilidade, dos 
pequenos e médios laboratórios clínicos.
A bastonária esteve acompanhada nesta 
reunião com a ministra da Saúde pela 
presidente da Secção Regional do Sul e 
Regiões Autónomas, Ema Paulino, e por 
Helena Farinha, da Direção Nacional da OF. A 
acompanhar a ministra esteve o presidente da 
Administração Central do Sistema de Saúde, 
José Carlos Caiado.

ORDEM RECEBIDA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
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Marcelo Rebelo de Sousa prometeu regressar 
para a inauguração da nova farmácia, que 
está a ser construída com capitais próprios, 
mas também com a indeminização paga pelo 
seguro e com o apoio de 194 mil euros do 
Programa Repor, criado pelo Governo para 
apoiar as empresas vítimas dos incêndios de 
2017.
O proprietário e diretor técnico da farmácia, 
Hugo Ângelo, agradeceu publicamente o 
apoio do Presidente, lembrando que as 
suas palavras, há um ano, "foram o motor 
e a segurança da inspiração, quando o 

Presidente disse: 'Não basta reconstruir o 
que foi destruído, é preciso aproveitar esta 
oportunidade para irmos mais além, porque 
não vai haver outra oportunidade, se não 
for agora não será nunca mais'". "Se alguma 
vez hesitar em avançar para um segundo 
mandato, acredite que as suas palavras têm 
impacto na vida das pessoas e das empresas 
e para mim foram uma segurança para tomar 
essa decisão", disse o farmacêutico Hugo 
Ângelo.
A Lajeosa foi uma das farmácias destruídas 
pelos incêndios de outubro de 2017, mas 

que retomou prontamente o serviço à 
população, não deixando de garantir o 
acesso aos medicamentos e produtos de 
saúde essenciais para a comunidade local. 
No passado mês de setembro, o diretor 
técnico da farmácia foi homenageado pela 
Câmara de Tondela com a Medalha de Mérito 
Municipal. Em junho, foi também distinguido 
com o Prémio Almofariz para a Figura do 
Ano, a par da diretora técnica da Farmácia 
Melo, no concelho de Gouveia, outra das 
farmácias mais afetadas pelos incêndios no 
ano passado.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA VISITOU FARMÁCIA AFETADA PELOS 
INCÊNDIOS DE 2017
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou os concelhos afetados 
pelos grandes incêndios que assolaram o país em outubro de 2017. O percurso envolveu 
passagem pelas instalações provisórias da Farmácia Lajeosa, cedidas pela Junta de 
Freguesia local. O chefe de Estado contactou a equipa de colaboradores e a população, 
ouviu testemunhos sobre o trabalho desenvolvido pela farmácia junto da comunidade 
ao longo do último ano e visitou as obras das futuras instalações, que devem estar 
concluídas em abril de 2019.
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EXAMES DE 
ESPECIALIDADE 
ESTREIAM-SE NOS 
AÇORES E MADEIRA
Pela primeira vez, a Ordem dos 
Farmacêuticos (OF) realizou os exames 
escritos para atribuição de especialidades 
nas Regiões Autónomas dos Açores e da 
Madeira, evitando assim a deslocação 
dos colegas insulares ao continente 
para realização de provas conducentes 
à obtenção do título de especialista. 
As provas escritas decorreram em 
simultâneo na sede nacional da OF, em 
Lisboa, e nas delegações regionais da OF 
em Angra do Heroísmo e no Funchal.
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O referencial agora aprovado define o conteúdo 
programático e aptidões a adquirir na formação 
necessária para qualificação dos farmacêuticos para 
prestação deste serviço nas farmácias comunitárias 
e laboratórios de análises clínicas ou de patologia 
clínica, criando assim condições para que as entidades 
formadoras, e a própria OF, possam organizar ações de 
formação neste domínio.
O conteúdo, estrutura e objetivos programáticos gerais 
destas ações de formação permitem também aos 
farmacêuticos responder às questões dos utentes e 
disponibilizar informação apropriada e cientificamente 
válida sobre as infeções por VIH, VHB e VHC, assim 
como mensagens de prevenção e redução de riscos e 
minimização de danos.

NOVO REFERENCIAL PARA QUALIFICAÇÃO DOS FARMACÊUTICOS  
EM TESTES RÁPIDOS

A Direção Nacional da Ordem dos 
Farmacêuticos (OF) aprovou o Modelo de 
Formação da Qualificação Farmacêutica 
em Testes Rápidos, após parecer prévio 
positivo do Conselho de Qualificação e 
Admissão, que assegura a capacitação 
dos farmacêuticos para a realização 
de testes point of care de rastreio 
de infeções por VIH, VHC e VHB nas 
farmácias comunitárias e laboratórios de 
análises clínicas ou de patologia clínica.
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O cartão "Kit Bebé” pode ser trocado em 
qualquer farmácia da região, abrangendo 
produtos de saúde e bem-estar, vacinas não 
incluídas no Plano Nacional de Vacinação, 
Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 
e Medicamentos Sujeitos a Receita Médica, 
comparticipados e não comparticipados, até 
ao valor máximo de 400 euros.
O Instituto de Administração da Saúde e 
Assuntos Sociais, a Ordem dos Farmacêuticos 
e a Associação Nacional das Farmácias 
articularam a operacionalização desta medida 
prevista no Orçamento Regional para 2019.

… E INICIAM DISPENSA DE 
MEDICAMENTOS HOSPITALARES
As farmácias comunitárias da Região 
Autónoma da Madeira vão colaborar  

com os serviços farmacêuticos  
hospitalares sempre que se verifiquem 
constrangimentos na dispensa  
de medicamentos no ambulatório  
hospitalar. 
O acordo assinado entre a Associação 
Nacional das Farmácias e o Serviço de Saúde 
da Região Autónoma da Madeira prevê a 
possibilidade dos utentes recorrerem às 
farmácias comunitárias da região, sempre 
que existam falhas de abastecimento, ruturas 
de stock ou outras dificuldades na dispensa 
de medicamentos de distribuição gratuita 
nos hospitais.
"O protocolo abrange uma série de 
medicamentos importantes, nomeadamente 
na área dos doentes oncológicos, 
insuficientes renais e transplantados”, 

realçou o secretário Regional da Saude, 
Pedro Ramos, citado pela Lusa.
Por sua vez, o presidente da ANF, Paulo Cleto 
Duarte, destacou o facto de se estabelecer, 
"pela primeira vez na região autónoma”, 
uma ligação direta do hospital às farmácias, 
"em casos muito concretos, devidamente 
controlados”.
O objetivo deste acordo "é impedir que 
os utentes do Serviço Regional de Saúde 
se vejam, ocasionalmente, privados dos 
referidos medicamentos, esgotadas as 
demais vias de contratação”, pode ler-se no 
protocolo. 
O Governo Regional considera “de imperioso 
interesse público” possibilitar o aviamento 
direto nas farmácias, assumindo o Serviço 
Regional de Saúde os respetivos encargos.

FARMÁCIAS DA MADEIRA OPERACIONALIZAM MEDIDA DE INCENTIVO  
À NATALIDADE
O Governo Regional da Madeira começou a oferecer a todos os recém-nascidos um cartão designado 
por “Kit Bebé”, no valor de 400 euros, como medida de incentivo à natalidade. O cartão será atribuído 
a todas as crianças nascidas em 2019, com registo de naturalidade na Região Autónoma da Madeira, 
sendo entregue aos progenitores nas instalações da maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no 
Funchal. De acordo com o Governo Regional, "o momento de entrega do cartão, sendo também uma 
oportunidade de literacia em saúde, inclui informação sobre a regulamentação e operacionalização, 
permitindo o completo esclarecimento do processo”.
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A Ordem dos Farmacêuticos (OF) foi uma 
das entidades agraciadas pelo Ministério 
da Saúde com um louvor público pelo 
“trabalho meritório na vacinação contra 
infeções por vírus do papiloma humano 
(HPV)”. A distinção foi publicada em Diário da 
República e entregue, de forma simbólica, 
pela nova ministra da Saúde à bastonária da 
OF, durante uma cerimónia comemorativa do 
10o aniversário da vacinação contra o HPV, 
realizada no Museu dos Coches, em Lisboa. 
Ana Paula Martins realçou que este 
reconhecimento é dirigido a todos os 
farmacêuticos portugueses, em especial a 
todos aqueles que, junto da comunidade, 
sensibilizam e apelam à vacinação, seja contra 
o HPV seja nas restantes vacinas incluídas e 
não incluídas no Plano Nacional de Vacinação 
(PNV). De acordo com os números divulgados 
pela Direção-Geral da Saúde (DGS), foram 
completamente vacinadas durante este 
período cerca de 750 mil jovens raparigas, 
com idades entre os 11 e 26 anos de idade, o 
que corresponde a 86% da população elegível 
para a vacina. A vacina contra as infeções 
por HPV foi a primeira vacina destinada 

especificamente ao combate de doenças 
oncológicas, nomeadamente do cancro do 
colo do útero. Cerca de 90% deste tipo de 
cancros podem ser prevenidos pela vacinação, 
mas a doença é ainda uma das principais 
causas de morte entre jovens mulheres, sendo 

o segundo tipo de cancro mais comum em 
mulheres entre os 15 e os 44 anos. 
Portugal é considerado um exemplo de 
sucesso a nível mundial, mas as autoridades 
consideram importante continuar a fazer 
advocacia pela vacina.

LOUVOR PELOS CONTRIBUTOS NA VACINAÇÃO CONTRA O HPV

Contando com cerca de 40 farmacêuticos, 
a delegação portuguesa teve uma presença 
bastante visível, com a participação de 
oradores distribuídos pelas várias sessões e 
temas centrais do congresso: Sofia Crisóstomo, 
Cátia Sousa Marques, Duarte Santos, Filipa 
Alves da Costa, João Pedro Aguiar, Ema Paulino, 
Gonçalo Sousa Pinto, Fernando Fernandez-
Llimos e Luís Lourenço.
Destacou-se igualmente a participação da 
farmacêutica portuguesa Isabel Jacinto, que 
em 2018 liderou um grupo de trabalho da FIP, 
o Working Group on the role of pharmacists 
in NCDs, responsável pela intervenção Beating 
NCDs in the community: the contribution of 
pharmacies.
Na cerimónia de abertura do congresso, 
Carmen Peña, presidente da FIP, defendeu a 
adoção urgente de políticas sustentáveis no 
setor farmacêutico. “Nós, farmacêuticos, como 
profissionais de saúde de proximidade, não 
apenas aos doentes, mas às pessoas em geral, 
temos uma grande oportunidade de constituir 

um fator-chave para alcançar os objetivos 
de desenvolvimento sustentável das Nações 
Unidas relativos à saúde e ao bem-estar da 
sociedade”, referiu. 
“Para alcançar esta visão”, adiantou, 
“precisamos de estabelecer uma série 
de objetivos sustentáveis, entre os 
quais, a sustentabilidade no acesso e 
no uso responsável do medicamento; a 
sustentabilidade dos farmacêuticos como 
profissionais integrados nos sistemas de 
saúde e a sustentabilidade na conservação 
ambiental.”
No seu último discurso oficial como 
presidente da FIP, Carmen Peña referiu as 
suas preocupações face às dificuldades no 
acesso a medicamentos e, consequentemente, 
à crescente ameaça dos medicamentos 
falsificados, reiterando a importância da 
adoção de políticas locais, regionais e 
globais e da intensificação da colaboração 
internacional, no sentido de manter um circuito 
do medicamento intacto. Também no que diz 

respeito aos farmacêuticos, Carmen Peña 
disse acreditar que a sustentabilidade requer 
um “urgente investimento na formação e na 
qualificação de farmacêuticos”, permitindo 
uma melhor distribuição dos profissionais a 
nível mundial. Referiu ainda a importância de 
assegurar a liberdade intelectual, profissional 
e económica do farmacêutico para o manter 
relevante nos sistemas de saúde.
Carmen Peña terminou a sua intervenção 
assegurando que a saúde das populações é o 
“propósito fundamental” dos farmacêuticos, e 
que estes têm renovado a profissão, através de 
serviços que asseguram as necessidades das 
populações.
O congresso de Glasgow decidiu o futuro da 
Federação, elegendo o novo presidente da FIP 
para os próximos quatro anos, escolha que 
recaiu em Dominique Jordan, farmacêutico 
suíço, ex-dirigente executivo da Associação 
Suíça de Farmacêuticos (pharmaSuisse). 
Celebrou-se paralelamente a entrada de cinco 
novas instituições-membro na FIP, provindas de 
Cuba, Kosovo, Libéria, Malta e Nigéria. 
Os próximos eventos da FIP decorrerão em Abu 
Dhabi, Emirados Árabes Unidos (de 22 a 26 de 
setembro de 2019), Montreal, Canadá (de 22 a 
27 de maio de 2020), Sevilha, Espanha (de 13 a 17 
de setembro de 2020) e Brisbane, Austrália (de 
29 de agosto a 2 de setembro de 2021).

PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA NO CONGRESSO DA FIP
Mais de três mil farmacêuticos de 108 nacionalidades  
deslocaram-se a Glasgow, Escócia, para a 78a edição do Congresso 
Mundial de Farmácia e Ciências Farmacêuticas da Federação 
Internacional Farmacêutica (FIP), entre os dias 2 e 6 de setembro. 
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QUEM (NÃO) PRECISA 
DE UM FARMACÊUTICO?

Que papel têm os farmacêuticos na vida de quem convive com a 
doença? É possível (serv)ir para lá do balcão? O que esperam os 

cidadãos destes profissionais? A ROF foi à procura de respostas junto 
de associações que atuam nas áreas do cancro, da diabetes e do VIH.

Sónia Graça, jornalista convidada
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CARLOS DE OLIVEIRA, ex-presidente do 
Núcleo Regional do Centro da Liga Portu-
guesa Contra o Cancro 

«São uma pedra fundamental na equipa de 
saúde». Carlos de Oliveira começou o dia 
com uma palestra dirigida a farmacêuticos e 
termina falando sobre a importância destes 
profissionais. «Têm um contato privilegiado 
com a população e, por isso, um papel fun-
damental na sensibilização para o rastreio do 
cancro, nomeadamente o da mama», sublinha 
o ex-presidente do Núcleo Regional do Centro 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC). 
Na sessão que dinamizou, de manhã, o profes-
sor catedrático transmitiu a 20 farmacêuticos 
informação científica sobre o rastreio dos can-
cros colorretal, da mama e do colo do útero. 
De resto, a relação do núcleo regional com 
os farmacêuticos comunitários é assídua: há 
um protocolo com dezenas de farmácias do 
distrito de Coimbra, no âmbito do qual a Liga 
paga, mensalmente e durante um período de 
tempo variável, os medicamentos de rotina 

(não relacionados com o cancro) a pessoas 
com doença oncológica que tenham dificul-
dades económicas. E a formação também é 
regular (fala-se de prevenção e epidemiologia 
do cancro, mas também de toda a atividade 
do núcleo regional, para que os farmacêuticos 
possam informar a comunidade). 
«É importante que não se limitem a dar me-
dicamentos ao balcão», realça o médico (que 
dirigiu o núcleo regional nos últimos 9 anos), 
sublinhando que esta classe profissional pode 
ser «ainda mais interventiva na sensibilização 
para os rastreios». Além do mais, estão em 
posição de apoiar, e muito, os sobreviventes 
– que são cada vez mais, porque os principais 
cancros (mama e próstata) têm «taxas de so-
brevivência altíssimas». 

APOIAR OS SOBREVIVENTES 
Comecemos pela iatrogenia. «O farmacêuti-
co tem conhecimentos suficientes para saber 
se uma simples constipação é perigosa para 
quem fez quimioterapia, dependendo do pe-
ríodo em que ocorre. No fundo, pode chamar 

«OS FARMACÊUTICOS TÊM UM PAPEL FUNDAMENTAL 
NA SENSIBILIZAÇÃO PARA O RASTREIO»

a atenção para a necessidade de recorrer ao 
médico perante sintomas suspeitos. E, claro, 
informar sobre o que a Liga faz para apoiar 
os sobreviventes no pós-tratamento (apoio 
social, jurídico, forense, etc.)» Outro por-
menor importante: «Sabendo que há hoje 
técnicas que permitem preservar a fertilida-
de, devem informar mulheres jovens que vão 
fazer quimioterapia e orientá-las para centros 
especializados.»
Carlos de Oliveira não deixar de abordar ou-
tro conceito que defende há muito: o patient 
advocacy. «Os farmacêuticos podem informar 
os doentes de que têm o direito de escolher os 
meios de diagnóstico e tratamento», questio-
nando os médicos sobre as vantagens e des-
vantagens de uns e de outros. É que, recorda o 
oncologista, atualmente «existem alternativas, 
e não apenas uma hipótese, para tratar um 
número muito grande de cancros». 
E, não esqueçamos, a dispensa de terapêu-
tica oral em oncologia nas farmácias comu-
nitárias? «Devia ter existido desde sempre», 
responde, sem hesitar. 
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JOSÉ MANUEL BOAVIDA, presidente da 
Associação Protetora dos Diabéticos de Por-
tugal (APDP)

No dia a dia, é comum farmacêuticos ligarem 
para a Associação Protetora dos Diabéticos de 
Portugal para esclarecerem dúvidas sobre me-
dicação prescrita no âmbito de consultas que 
decorreram naquela clínica. O presidente da 
mais antiga associação de doentes com diabetes 
do mundo, criada há 93 anos, conta à ROF que 
há uma «relação livre e aberta» com esta classe 
profissional, o que inclui formação específica «no 
âmbito do Congresso e sempre que é pedido».
José Manuel Boavida reconhece a importância 
dos farmacêuticos comunitários na prevenção 
e no controlo da diabetes: «As pessoas aderem 
muito melhor à terapêutica se lhes fizer sen-
tido o que estão a tomar. E os farmacêuticos 
têm um papel absolutamente fundamental na 
educação terapêutica».
Contudo, admite o médico endocrinologista, 
«a falta de ligação dos farmacêuticos aos servi-
ços clínicos, sobretudo nas grandes cidades» é 
um aspeto que considera crítico. José Manuel 
Boavida sublinha que as doenças crónicas, 
como a diabetes, «exigem uma integração de 
serviços»: «O grande contributo destes profis-
sionais será mais realçado na medida em que 
estejam inseridos numa equipa interdisciplinar. 
O grande problema é quando surgem como 
dispensadores de medicamentos...» 
É que o farmacêutico, muitas vezes, «não tem 
acesso a todo o processo clínico do doente, 
faltando-lhe instrumentos fundamentais para 
melhorar o seu próprio trabalho». O ex-diretor 
do Programa Nacional da Diabetes lembra, a 

interdisciplinar funciona. Além da ampla gama 
de consultas, do apoio social e da formação, 
os utentes têm à disposição, desde 2010, uma 
farmácia onde trabalham duas farmacêuticas e 
uma técnica de farmácia. «Trabalhamos numa 
equipa multidisciplinar, em que a passagem 
pela farmácia acontece no fim do circuito. Não 
fazemos aconselhamento nem rastreios», diz 
a diretora técnica, Filipa Cabral, lamentando 
que, «lá fora», não haja integração das farmá-
cias no SNS. Nesta, por dia, são feitos 180 a 
200 atendimentos, em média. 
O laboratório, onde trabalham três farmacêu-
ticas, também faz parte desta rede de serviços. 
Aqui, são processadas e validadas as amostras 
de sangue dos utentes – uma média de 100 a 
200, por dia. «Contactamos com os médicos, 
sempre que há alguma análise com um parâ-
metro anormal ou quando achamos que é útil 
acrescentar algumas determinações», exempli-
fica a diretora técnica, Maria Augusta Silva.
Falar de diabetes, hoje em dia, implica falar de 
autogestão da doença, conceito que a APDP 
cultiva desde sempre. «As pessoas que aqui vêm 
podem aprender a tratar-se e a viver como se 
não fossem doentes» - eis um princípio orien-
tador entre os profissionais da associação, sa-
lienta José Manuel Boavida. 
E nisso, mais uma vez, os farmacêuticos também 
podem fazer a diferença. De resto, acrescenta 
José Manuel Boavida, é preciso ter «imaginação»: 
«É preciso que (estes profissionais) percebam 
as múltiplas atividades relacionadas com a dia-
betes e, para isso, devem estar o mais possível 
inseridos na comunidade e nas redes sociais.» 

«OS FARMACÊUTICOS TÊM UM PAPEL FUNDAMENTAL 
NA EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA»

propósito, que tentou criar o boletim eletróni-
co da pessoa com diabetes, projeto que nunca 
avançou: «Quando estive na Direção-Geral da 
Saúde, quis transformar o boletim do diabé-
tico, como se chamava, em boletim da pessoa 
com diabetes, em que o papel do farmacêutico 
deixava de ser o de assentar, através das tiras 
de glicémia, e passava a ser o controlo da me-
dicação e ensino sobre medicamentos.»

É PRECISO TER “IMAGINAÇÃO”
Na APDP, que é o mais importante centro de 
tratamento do pé diabético do país, o modelo 
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“AUMENTAR A FACILIDADE E PROXIMIDADE DOS 
TESTES É UM CONTRIBUTO PARA O QUAL AS 
FARMÁCIAS ESTÃO VOCACIONADAS” 

ANDREIA PINTO FERREIRA, SER+

ANDREIA PINTO FERREIRA, coordenado-
ra geral da SER+, Associação Portuguesa para a 
Prevenção e Desafio à SIDA

Até outubro do ano passado, o único local, no 
concelho de Cascais, onde era possível realizar um 
teste rápido para deteção do VIH e de hepatites C 
e B era a sede da associação SER+. Entretanto, 21 
farmácias comunitárias também já estão a fazer 
este rastreio gratuito, tendo aderido ao projeto 
Cascais na Via Rápida para Acabar com a Epide-
mia VIH e SIDA e eliminar a Hepatite C até 2030. 
Várias entidades deste concelho uniram forças 
e desenharam uma estratégia para cumprir as 
metas definidas pela ONUSIDA. Uma das pri-
meiras medidas implementadas passa por au-
mentar os locais de diagnóstico - e as farmácias 
não ficaram de fora. «Aumentar a facilidade e 
proximidade destes testes é um contributo para o 
qual as farmácias estão vocacionadas», sublinha a 
coordenadora-geral da SER+, Andreia Pinto Fer-
reira, acrescentando que, graças a esta adesão, os 
cidadãos têm agora ao dispor um meio de diag-
nóstico, «sem nenhum custo» e assegurado por 

«um profissional de saúde que tem a confiança 
da população».

“PAPEL HISTÓRICO E PIONEIRO”
«O aumento do número de rastreios destas infe-
ções é uma prioridade de saúde pública. Quanto 
mais cedo as conseguirmos detetar, maior será 
o sucesso do tratamento e melhor será a saúde 
da pessoa em causa, reduzindo-se também a 
possibilidade de transmissão», frisa a responsá-
vel, lembrando que a intervenção das farmácias 
nesta matéria «complementa o papel histórico e 
pioneiro» que assumiram no Programa de Troca 
de Seringas. «Estes profissionais estão presentes 
no esforço do sistema de saúde de encontrar as 
melhores respostas (para a prevenção e controlo 
do VIH), desde a deteção precoce e diagnóstico, 
através do teste rápido que pode conduzir a uma 
análise laboratorial, na indústria farmacêutica, 
proporcionando tratamentos (e preocupados 
com a sustentabilidade dos mesmos), passando 
pela distribuição segura e eficiente, até à dispensa, 
quer na farmácia hospitalar quer na comunitária», 
sintetiza Andreia Pinto Ferreira. 
A propósito, dispensa de antirretrovíricos nas 
farmácias comunitárias? Sim, claro: «Permitir 
a liberdade de escolha do doente, para que, em 
condições de paridade e segurança, possa escolher 
a farmácia onde pode ser tratado, como qualquer 
outro doente, contribui para a normalização so-
cial destas infeções que, infelizmente, ainda são 
alvo de discriminação e estigma.»
Perguntámos a quem vive com esta infeção. «Da-
va-me mais jeito ir à farmácia de rua, que fica a 
500 metros da minha casa, do que ao hospital. 
Não gastava tanto em transportes», confirma 
Ricardo (nome fictício), utente da SER+. No en-
tanto, diz ter criado uma relação próxima com 
os farmacêuticos do Hospital de Cascais, aonde 
vai a cada três meses para levantar a medicação. 
«Já fazem parte da minha vida, são como amigos. 
Interessam-se, perguntam se estou melhor...», diz 
Ricardo, de 49 anos e diagnosticado há 13 com o 
VIH. A verdade é que continua a ser com o seu 
médico que tira todas as dúvidas sobre a medi-
cação e problemas de saúde. 
O mesmo acontece com Ana, chamemos-lhe 
assim. Aos 65 anos, diagnosticada há 19 com o 
VIH, esta mulher vai, desde 1991, religiosamente, 
à mesma farmácia, onde levanta a medicação para 
o colesterol e tensão alta (com desconto, graças ao 
“Protocolo das Farmácias de Cascais”, financiado 
pela autarquia cascalense, ao qual já aderiram 33 
farmácias). Diz que os farmacêuticos são «sim-
páticos e competentes», mas no que diz respeito 
ao VIH, é com o médico que fala. Não se sente 
à vontade para falar sobre a doença nem pedir 
conselhos sobre medicação: «Sinto que passaria 
a ser olhada de outra forma...»

«O AUMENTO DO NÚMERO DE RASTREIOS É UMA  
PRIORIDADE DE SAÚDE PÚBLICA»
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BRUNO SANTOS, public affairs da DECO 
PROTESTE  

«Ao longo de anos, os farmacêuticos tiveram 
a arte de construir uma relação de confiança 
com os cidadãos, firmando-se como fonte de 
informação de proximidade e como um pilar 
no aconselhamento individual de saúde (muitas 
vezes, está presente como único serviço de saú-
de de uma comunidade)». Quem o diz é Bruno 
Santos, da DECO PROTESTE, sublinhando 
que, nos últimos 10/15 anos, se assistiu a um 
«desenvolvimento notável» da capacidade de 
intervenção» destes profissionais. 
No entanto, adverte, ainda há um caminho a 
percorrer quando falamos do seu papel nos 
cuidados de saúde primários: «Gostamos de 
referir o farmacêutico como o quinto pilar dos 
cuidados de saúde primários – com médicos, 
enfermeiros, secretários clínicos e utentes. Mas 
parece-nos que o papel do farmacêutico, o seu 

O LADO DOS CONSUMIDORES
conhecimento comunitário, é uma mais-valia 
que precisa de ser institucionalizada – isto é, 
através da estruturação de estratégias locais 
de saúde, desde o início, também com far-
macêuticos.» 
Por outras palavras, «a estratégia terá de pas-
sar pela sua integração nas dinâmicas de pla-
nificação do sistema de Saúde – por exemplo, 
na eventual contratualização sistemática de 
objetivos partilhados com as unidades de saú-
de, nomeadamente de proximidade», defende 
Bruno Santos, elencando algumas preocupa-
ções que a associação mantém relativamente 
ao setor: «Estamos preocupados com a capa-
cidade de resposta do SNS, com o acesso das 
populações a serviços de saúde, com o acesso 
ao medicamento e os problemas de stock que 
ainda vão persistindo, com a articulação entre 
os vários níveis de cuidados. Preocupamo-nos, 
também, com a conflitualidade no setor e com 
o impacto para os utentes.»

“O PAPEL DO FARMACÊUTICO, 
O SEU CONHECIMENTO 
COMUNITÁRIO, É UMA MAIS-
VALIA QUE PRECISA DE SER 
INSTITUCIONALIZADA” 

BRUNO SANTOS, DECO
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MARIA DE BELÉM, coordenadora-geral da 
Associação Dignitude – criada em 2015, com 
a missão de desenvolver programas solidários 
de impacto social que promovam a qualidade 
de vida dos portugueses – diz que o programa 
abem permitiu a muitas pessoas sem recursos 
«recuperar a sua dignidade». Em três anos, este 
apoio já chegou a mais de sete mil beneficiários. 

Por que razão foi criada esta associação? 
Identificou-se um grave problema - aprofundado 
pela enorme crise económica e social no país - de 
falta de acesso aos medicamentos por parte de 
pessoas que deles necessitavam mas não tinham 

dinheiro para os pagar. As histórias de vida an-
gustiantes que os farmacêuticos presenciavam 
no atendimento que faziam ao balcão levou a 
que fosse gizado um programa, no âmbito da 
Associação Dignitude - o Programa abem: Rede 
Solidária do Medicamento - no sentido de per-
mitir às pessoas mais carenciadas a obtenção dos 
medicamentos prescritos pelo médico. 

Qual o peso e o contributo concreto dos far-
macêuticos na Dignitude? 
É grande, enorme, diria. Não apenas porque é 
grande o número de farmacêuticos e farmácias 
associados, mas também porque a equipa que 

gere o programa é praticamente toda constituída 
por farmacêuticos. Por outro lado, a ligação com 
os beneficiários na dispensa dos medicamentos 
nas farmácias aderentes é assegurada, geralmente, 
por farmacêuticos.

O que considera ter mudado, três anos depois? 
Evidentemente que, para os beneficiários do 
programa, mudou muita coisa. Podemos bem 
imaginar o que será passar por uma provação 
destas: não poder tratar a doença de que se pa-
dece por falta de recursos económicos. Recupe-
raram, em primeiro lugar, a dignidade, porque 
a conceção do programa teve essa preocupação 
como primeira; em segundo lugar, o controlo 
ou a cura da sua doença, o que, para pessoas em 
idade ativa, significa poder regressar ao trabalho 
ou, para uma criança, deixar de faltar à escola e 
deixar de estar condenada ao insucesso; e, para 
as pessoas mais velhas, controlar as doenças de 
que padeçam, minorando o seu sofrimento. 

Explique-nos como funciona o programa abem, 
nomeadamente como é alimentado o Fundo 
Solidário. 
A identificação dos beneficiários é feita pelas 
entidades parceiras do programa, que conhe-
cem bem os problemas sociais no terreno, sejam 
elas instituições sociais ou autarquias. Depois 
de identificados, é-lhes atribuído um cartão de 
beneficiário, que apresentam na farmácia para 
pagamento dos medicamentos, aviados como 
se fosse um cartão multibanco. O farmacêutico 
confere a identidade, através do código contido no 
cartão, e o beneficiário recebe os medicamentos. 
O pagamento é feito à farmácia através do Fun-
do Solidário, que é alimentado pelas quotas dos 
associados, por campanhas de recolha de fundos 
específicas e por donativos dos mais variados – 
desde os realizados por pessoas individuais e 
coletivas até aos decorrentes da parte do IRS de 
que podemos dispor. Este Fundo tem uma ges-
tão própria, que garante que qualquer donativo 
entregue é, única e exclusivamente, aplicado no 
pagamento dos medicamentos entregues aos be-
neficiários. Os custos de estrutura do programa 
são assumidos pelos parceiros.

É um programa sustentável?    
Queremos muito que o seja, pois o seu retorno 
social é enorme e todos os envolvidos trabalham 
nesse sentido. Continuamos a crescer de forma 
sustentada. 

AS HISTÓRIAS DE VIDA ANGUSTIANTES QUE OS FARMACÊUTICOS PRESENCIAVAM 
NO ATENDIMENTO LEVOU A QUE FOSSE GIZADO O PROGRAMA ABEM, NO SENTIDO 
DE PERMITIR ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS A OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PRESCRITOS
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MARIA DO ROSÁRIO ZINCKE, presidente da 
Plataforma Saúde em Diálogo 

Foi criada há 20 anos sob o impulso da Associação 
Nacional da Farmácias e, em 2007, foi reconhecida 
como IPSS. A Plataforma Saúde em Diálogo reúne, 
hoje, 52 associações (de doentes, promotoras de 
saúde e associações de defesa do consumidor) e tem 
como desígnios, entre outros, promover a literacia 
em saúde, a prevenção e o diagnóstico precoce e 
a informação sobre direitos e deveres de doentes 
e utentes de saúde, envolvendo os seus familiares.  
A adoção do Estatuto do Cuidador Informal é uma 
causa pela qual a Plataforma luta há muito. Mas a 
Proposta do Governo para a nova Lei de Bases da 
Saúde, aprovada em dezembro do ano passado, 
não contemplou este ponto, referindo apenas que 
«a política de saúde deve incentivar a adoção de 
medidas promotoras da responsabilidade social, 
individual e coletiva (...), apoiando voluntários, 
cuidadores informais e dadores benévolos». 
«É muito pouco ou quase nada!», comenta Maria 
do Rosário Zincke, acrescentando: «Estamos cons-
cientes de que não é a Lei de Bases da Saúde que vai 
operar a mudança necessária, mas é ela que define 
a estrutura da Saúde para os próximos anos e, por 
isso, é fundamental que fiquem definidas as linhas 
orientadoras do reconhecimento do cuidador in-
formal.» De contrário, «corre-se o risco de nunca 
se avançar, relegando-se um tema transversal a 
várias políticas para a terra de ninguém», adverte 
a responsável, discordando da posição da minis-
tra da Saúde, Marta Temido – que disse não fazer 
sentido «detalhar, ao nível de uma Lei de Bases da 
Saúde, uma intervenção que, em última instância, 
tem também - se a queremos real, pragmática e 
efetiva - a intervenção de outros setores».

«É FUNDAMENTAL QUE A LEI DE BASES DA SAÚDE DEFINA 
AS LINHAS ORIENTADORAS DO CUIDADOR INFORMAL»

“A POLÍTICA DE SAÚDE DEVE 
INCENTIVAR A ADOÇÃO DE 
MEDIDAS PROMOTORAS DA 
RESPONSABILIDADE SOCIAL, 
INDIVIDUAL E COLETIVA” 

MARIA DO ROSÁRIO ZINCKE, 
PLATAFORMA SAÚDE EM DIÁLOGO
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Quase a completar dois anos à frente da Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos de Saúde, o mandato de Maria do Céu 
Machado coincidiu com os 25 anos da instituição. Especializada 
em pediatria, foi Alta Comissária para a Saúde (2006-2011) 
e desempenha ainda outros cargos e funções: Professora 
Catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
(FMUL), membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências 
da Vida, Vice-Presidente da Academia Portuguesa de Medicina 
e da European Federation of the Academies of Medicine, entre 
outros. Com a inovação médica e terapêutica como os principais 
desafios nos tempos mais próximos, Maria do Céu Machado 
salienta o papel do Infarmed como regulador e mediador entre os 
setores da saúde e os cidadãos.

Maria do Céu Machado, presidente do Infarmed

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

Num contexto em que a distribuição do me-
dicamento se tornou cada vez mais versátil e 
até, em certos casos, incontrolável – como as 
encomendas de medicamentos online, por 
exemplo – como podem autoridades como o 
Infarmed exercer um controlo e prestar me-
lhor informação à população?
O controlo é feito através da articulação entre 
o Infarmed e diversas entidades, como a Au-
toridade Tributária e Aduaneira (AT), Polícia 
Judiciária e a ASAE e importa referir que esta 
articulação tem sido muito positiva, com resul-
tados excelentes. Pensamos que nunca existiu 
nenhuma situação de qualquer medicamento 
ilegal ou falsificado ter entrado no circuito na-
cional. Por exemplo, o protocolo implementado 
entre a AT e o Infarmed implica o envio diário, 
para nós, eletronicamente, da lista de medica-

mentos e produtos suspeitos, intercetados nas 
alfândegas nacionais. O Infarmed, num prazo 
de dois dias úteis, comunica ao serviço adu-
aneiro o parecer sobre o produto intercetado 
que pode consistir numa das seguintes opções: 
reter para destruição, devolver ao remetente ou 
reter para análise. Diferente será a situação de 
circuitos paralelos, onde importa manter uma 
fiscalização e colaboração estreitas, bem como 
informação à população acerca da perigosidade 
e ilegalidade de medicamentos ou produtos de 
saúde adquiridos fora dos circuitos comerciais 
autorizados, com todos os riscos inerentes para 
a saúde pública. 

Na página do Infarmed, a informação é cons-
tante, sobre compostos e terapêuticas retirados 
ou classificados como perigosos. Os alertas 

“QUEREMOS ESTIMULAR 
A INOVAÇÃO E OS 
ENSAIOS CLÍNICOS”
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O Infarmed teve um pico ainda maior de 
mediatização devido à polémica decisão de 
se mudar a sua sede para o Porto. Em que 
ponto estamos nessa situação? A ideia foi 
mesmo abandonada, como chegou a ser no-
ticiado recentemente?
Esta situação já foi ultrapassada.

QUALIDADE, EFICÁCIA, SEGURANÇA 
SÃO O FOCO DO INFARMED
A lei de bases da saúde estabeleceu uma nova 
relação entre os agentes da saúde, salientan-
do uma tendência de separação entre o setor 
público e o privado. Qual o “lugar” do Infar-
med na nova lei?
O Infarmed não tem que se posicionar entre o 
público e o privado. A missão do Infarmed é 
assegurar a qualidade e a eficácia e segurança 
do medicamento, dos dispositivos médicos e 
cosméticos para o cidadão português, quer 
seja tratado no setor público, quer seja no setor 
privado. Claro que parte da nossa atividade é 
negociar e aprovar medicamentos que são com-
participados no SNS, mas somos responsáveis 
pela sua utilização, quer no sistema público, 
quer no privado. 

poderiam ser divulgados a uma escala maior, 
pelas redes sociais, por exemplo?
As ferramentas de que dispomos, sempre que 
são detetados medicamentos, dispositivos ou 
cosméticos num circuito paralelo, são a reti-
rada imediata de circulação. Essa informação 
é revelada nas plataformas do Infarmed: redes 
sociais (Facebook, Linkedin e Twitter), junto da 
Imprensa ou ainda em campanhas específicas 
para alertar a população. 

EM PORTUGAL, 
CONFIA-SE NAS VACINAS
Ao mesmo tempo, e talvez em decorrência 
da massificação de meios de comunicação 
online sem mediação científica, assistimos a 
fenómenos como o dos movimentos contra as 
vacinas, ou contra determinadas terapêuticas 
sem qualquer sustentação. Qual o papel de 
uma instituição como o Infarmed para fazer 
face a essas “toxicidades” pseudocientíficas?
Felizmente, em Portugal, os pais confiam nas 
instituições e nos profissionais de saúde nes-
te aspeto específico da eficácia e segurança 
das vacinas, o que se comprova por taxas de 
vacinação infantil que andam pelos 95%. No 

entanto, vão já aparecendo clusters de “obje-
tores de consciência” e para estes há toda uma 
estratégia a desenvolver que é transversal a 
todas as instituições de saúde e profissionais. 
E também à educação. É nas escolas que se 
tem de ensinar às crianças, o benefício de ser 
vacinado e o risco de não o ser. 

Devido aos preços altos das mais recentes 
terapêuticas inovadoras, a complexidade da 
ação das entidades públicas de saúde tornou-se 
maior. Como temos conseguido equilibrar as 
exigências financeiras da oferta com os escas-
sos recursos da procura?
De facto, a inovação médica e terapêutica é um 
dos grandes desafios do presente e também num 
futuro próximo. Assistimos a um crescimento 
muito elevado da inovação que induz muitos 
desafios nesta área, sobretudo porque novos 
medicamentos e dispositivos são submetidos 
a avaliação muito precocemente (por vezes, os 
ensaios clínicos são terminados rapidamente por 
se estarem a obter resultados que ultrapassam 
as expectativas), mas é absolutamente urgente a 
monitorização da efetividade após a aprovação 
da comparticipação. 
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O contacto com a indústria farmacêutica é 
constante e essencial. O que falta fazer para 
estreitar estes laços?
O Infarmed tem desenvolvido uma boa articu-
lação com a indústria farmacêutica. Para isso 
têm contribuído reuniões prévias à submissão de 
dossiês, o projeto Horizon Scanning, em que foi 
pedido às empresas, no início de 2018, que nos 
dissessem o que tinham em pipeline em 2018 
e 2019 para nós identificarmos e definirmos 
prioridades. Estamos ainda cumprir melhor 
os prazos do SINATS, o que é uma mais-valia 
para as empresas e melhora a articulação. Por 
vezes, o tempo de negociação é quase tão gran-
de como o da avaliação fármaco-terapêutica e 
fármaco-económica, porque os preços estão 
altos e o consenso é difícil. Seja como for, há 

uma responsabilidade de parte a parte e gosta-
ríamos que houvesse mais transparência, como, 
por exemplo, as empresas divulgarem o custo 
da investigação e da produção de determinado 
medicamento. Por outro lado, temos de encon-
trar novas formas de pagamento e negociar com 
as empresas a partilha de risco. 

2019 - INVESTIR NA 
MONITORIZAÇÃO DA ATIVIDADE
Como pode o Infarmed contribuir para um 
maior acesso ao medicamento?
Não falaria em maior acesso, mas em melhor 
acesso, porque o maior pode não significar o 
mais equitativo. O acesso, para ser equitativo – 
é um pilar da equidade – deve ser o adequado. 
A pessoa portadora de doença deve ter acesso 
ao medicamento de que precisa e não a alguma 
coisa que leu na internet ou ouviu em algum 
lado. A forma de melhorar o acesso é que os 
nossos serviços, comissões – do medicamento 
e de avaliação das tecnologias de saúde – e os 
serviços do Infarmed, sejam o mais criteriosos 
e rigorosos que for possível de forma a que, por 
um lado, sejam aprovados e comparticipados 
apenas os que cumprem as características de 
segurança, qualidade e eficácia. Por outro lado, 
o custo-benefício de maneira a não gerar despe-
sa em determinadas patologias em detrimento 
de outras que não se consigam depois financiar 
por falta de sustentabilidade. Em 2019, vamos 
investir muito na monitorização da atividade. 
Ou seja, a nossa avaliação tem duas fases, a fase 
de estudo de ensaios clínicos e depois a com-
paração do medicamento inovador com outros 
medicamentos já utilizados para aquelas áreas 
terapêuticas, naquelas patologias (o compara-
dor). Mas, muitas vezes, os ensaios clínicos não 
espelham o que é a eficácia e a segurança do 
medicamento e a utilização em larga escala na 
população (os ensaios são feitos em populações 
específicas com critérios de exclusão e de inclu-
são). Interessa-nos os resultados no mundo real 
(real world evidence). Já temos plataformas em 
algumas áreas. Um caso de boas práticas é o da 
hepatite C. Estamos a pensar começar também 
a monitorizar os dispositivos médicos, mas co-
meçando pelos implantáveis.

Por outro lado, a longevidade da população e 
o seu envelhecimento contribuem para uma 
procura maior de medicamentos. A sustenta-
bilidade das comparticipações do estado aos 
utentes poderá estar em risco, se a demografia 
continuar a evoluir da mesma forma?

O envelhecimento é o resultado do progresso da 
medicina e da melhoria das condições de vida. 
O que acontece é que à medida que a população 
envelhece, aumenta a doença crónica, mas parte 
dos medicamentos inovadores vão substituir ou-
tros e, como inovadores que são, condicionam 
menos consultas, menos exames complementares 
de diagnóstico, menos hospitalizações e isso tem 
que ser quantificado quando se discutem preços. 
Por outro lado, se a população está a envelhecer 
e há mais doenças crónicas, há uma intervenção 
estratégica que é transversal a todas as entidades 
de saúde, que é o da prevenção e da promoção 
da saúde, porque é a forma de prevenir a doença 
crónica, ou seja, informação sobre o tabagismo, 
álcool e estilos de vida. 

ESTRATÉGIA NA ÁREA  
DA INDISPONIBILIDADE  
DO MEDICAMENTO
Já completou, entretanto, dois anos à frente 
do Infarmed. Aparentemente ultrapassados 
os anos mais intensos da crise, quais são os 
próximos desafios?
Um desafio será o estímulo à inovação e aos en-
saios clínicos. Portugal entrou na rede europeia 
de investigação de translação EATRIS através 
do Infarmed. O Infarmed é também um dos só-
cios fundadores da AICIB e estamos a trabalhar 
num template financeiro para ensaios clínicos. 
Há um esforço concertado para aumentar os 
ensaios clínicos nos hospitais e nos centros de 
saúde. Na minha opinião, os ensaios ajudam a 
que os profissionais se habituem a investigar 
com rigor e são uma forma de acesso mais pre-
coce dos doentes à inovação e sem custos para 
o Estado. Na Bélgica, que tem uma dimensão 
e população similares a Portugal, realizam-se 
quatro vezes mais ensaios clínicos e Portugal 
pode melhorar muito. Outro desafio será a 
monitorização de efetividade de que já falei. E 
tudo o que estiver relacionado com a produção 
de substâncias e derivados de canábis para fins 
medicinais, pelo que vamos criar aqui um gabi-
nete próprio especializado. Vamos implementar 
um novo Plano de Comunicação que assenta 
em três grandes eixos: a comunicação interna, 
a gestão da reputação e a literacia, com maior 
envolvimento dos doentes e das associações. 
Há uma estratégia a desenvolver na área da 
indisponibilidade do medicamento – defini-
ção, diferença entre temporária e permanente 
e, dentro de temporária, falha e rutura. Vamos 
aumentar os recursos humanos e propor uma 
carreira e melhores remunerações.

ASSISTIMOS A UM CRESCIMENTO MUITO ELEVADO DA INOVAÇÃO (…) NOVOS 
MEDICAMENTOS E DISPOSITIVOS SÃO SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO MUITO 
PRECOCEMENTE (…), MAS É URGENTE A MONITORIZAÇÃO DA EFETIVIDADE APÓS  
A APROVAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO
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PARABÉNS CEAR!

A Reunião Anual do Colégio de Assuntos 
Regulamentares realizou-se no dia 27 
de novembro, no Hotel Olissippo Oriente, 
em Lisboa, e na abertura o presidente do 
Conselho do Colégio de Especialidade de 

Assuntos Regulamentares, Pedro Freitas, 
a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos 
(OF), Ana Paula Martins, e a presidente do 
Infarmed, Maria do Céu Machado, felicitaram 
todos os farmacêuticos especialistas, pelo 

trabalho desenvolvido nestas duas décadas 
no âmbito da regulação e avaliação dos 
medicamentos e tecnologias de saúde.
Pedro Freitas, presidente do Conselho do 
Colégio de Especialidade, começou por deixar 

O Colégio de Especialidade de Assuntos Regulamentares (CEAR) da Ordem dos Farmacêuticos 
comemorou o seu 20o aniversário, juntando em Lisboa cerca de uma centena de farmacêuticos 
e profissionais da área regulamentar para participar na edição deste ano da sua Reunião Anual, 
subordinada ao tema “Da Investigação ao Cidadão”. 
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uma palavra de agradecimento a todos os 
especialistas em Assuntos Regulamentares, 
bem como a todos os anteriores presidentes 
e membros do Colégio de Especialidade. 
Lembrou também as iniciativas organizadas 
para assinalar este 20o aniversário: desde a 
realização da Reunião Anual, ao lançamento 
de um livro comemorativo e momentos 
de convívio entre os profissionais da área. 
Como explicou este responsável da OF, o 
tema da Reunião Anual pretende refletir a 
transversalidade do exercício profissional 
na área dos Assuntos Regulamentares. Por 
outro lado, estimula-se a discussão sobre 
temas de elevada atualidade no setor, como 
o Brexit, o Grupo La Valetta e o regulamento 
sobre avaliação das tecnologias de saúde.

A IMPORTÂNCIA DOS ASSUNTOS 
REGULAMENTARES
Na mesma linha de raciocínio, a bastonária 
da OF também felicitou o Colégio de 
Especialidade, e os seus 166 farmacêuticos 
especialistas, destacando a importância do 
evento para discussão de uma agenda da 
área regulamentar para os próximos anos, e 
lembrando a discussão idêntica em curso no 
seio da Agência Europeia do Medicamento. 
Ana Paula Martins sublinhou a disponibilidade 
dos farmacêuticos, e muito especialmente 
dos especialistas em Assuntos 
Regulamentares, para colaborar neste 
debate e para apresentação de propostas 
e contributos. Na sua perspetiva, os 
farmacêuticos especialistas em Assuntos 

Regulamentares desempenham funções 
nucleares no sistema de saúde, dando 
suporte e fundamento às decisões das 
autoridades de saúde. 
A bastonária considera que a regulação 
em saúde deve acompanhar a evolução 
da ciência e das tecnologias de saúde. Do 
mesmo modo, também as faculdades devem 
acompanhar o esforço de especialização e 
a formação pós-graduada dos profissionais 
que exercem nesta área. A este propósito, 
recordou o trabalho conjunto com o 
Conselho do Colégio de Especialidade na 
identificação das áreas em que a formação 
pós-graduada é mais premente.
No final da sua intervenção, deixou claro 
o objetivo de incluir os farmacêuticos 
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especialistas em Assuntos Regulamentares 
na Carreira Farmacêutica do Serviço Nacional 
de Saúde e da Administração Pública, não 
apenas pelas suas elevadas qualificações 
e diferenciação profissional, mas também 
como reconhecimento de um trabalho 
desenvolvido ao longo destes 20 anos, e 
também como forma de reter talentos no 
setor público.

SAUDAÇÕES DO INFARMED  
E DO NOVO SECRETÁRIO DE 
ESTADO
A sessão de abertura da Reunião Anual 
do Colégio de Assuntos Regulamentares 
terminou com a intervenção da presidente 
do Infarmed, Maria do Céu Machado. Falando 
para uma plateia com vários colaboradores 
da agência nacional do medicamento, 
sublinhou a estreita colaboração entre a 
OF e o Infarmed no âmbito dos Assuntos 
Regulamentares, evidente aliás no programa 
desta Reunião Anual. Maria do Céu Machado 
lembrou que cerca de 70% das causas para 
o aumento da esperança média de vida 
estão associadas à introdução de inovações 
terapêuticas, que representam, no entanto, 
um custo elevado para os sistemas de 
saúde, sendo a sua sustentabilidade um dos 
desafios mais relevantes na atualidade. Para 
a responsável do Infarmed, os farmacêuticos 
especialistas nesta área têm importantes 
contributos para dar nesta discussão 
estrutural para o País.
A presidente do Infarmed terminou a sua 
intervenção saudando a OF, o Colégio de 
Especialidade e os seus farmacêuticos 
especialistas por este marco histórico, que 
na opinião desta médica pediatra representa 

o início da idade adulta.
O evento prosseguiu com a realização 
de painéis de debate sobre inovação em 
saúde e desafios na área regulamentar, 
com participação de vários especialistas 
e representantes das autoridades, da 
indústria, da sociedade e das associações 
setoriais ligadas ao setor. No final do evento, 
o novo secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, Francisco Ramos, também felicitou 
os farmacêuticos especialistas e lembrou 
as suas importantes funções na avaliação 
da inovação terapêutica e consequente 
contributo para a sustentabilidade do Serviço 
Nacional de Saúde.
O programa das comemorações dos 20 anos 
do CEAR terminou com o lançamento do 
livro “Colégio de Especialidade de Assuntos 
Regulamentares. 20 anos, 20 testemunhos”, 
que recolhe depoimentos de personalidades 
e especialistas na área, retratando a 
evolução da Ciência Regulamentar e 
perspetivando o futuro desta especialidade.

Francisco Ramos, secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde, destacou 
o contributo dos farmacêuticos  
para a sustentabilidade do SNS

O evento ficou também marcado 
pelo lançamento de uma obra 

comemorativa dos 20 anos do CEAR
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MARA GUERREIRO 
NOMEADA ESCP 
FELLOW
A farmacêutica portuguesa Mara 
Guerreiro, atual presidente do Conselho 
Jurisdicional Regional do Sul e Regiões 
Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, 
foi nomeada Fellow da Sociedade 
Europeia de Farmácia Clínica (ESCP). A 
distinção foi entregue durante a 47a ESCP 
Symposium sobre Farmácia Clínica, que 
decorreu entre 24 e 26 de outubro, em 
Belfast, na Irlanda do Norte. A nomeação 
é um “reconhecimento da excelência 
contínua na prática de farmácia clínica 
e/ou investigação”.
Na edição deste ano da conferência 
da ESCP, foram distinguidos dois 
farmacêuticos. A par de Mara Guerreiro, a 
organização atribuiu também o galardão 
ESCP Fellowship ao professor norte-
americano Marcus Lambert, da Weill 
Cornell Medicine.

A Ordem dos Farmacêuticos, a Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL), a 
Direção-Geral da Saúde (DGS) e os Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) 
organizaram uma sessão comemorativa dos 
25 anos do Programa de Troca de Seringas 
“Diz não a uma seringa em segunda mão”. O 
evento juntou na Estufa Fria, em Lisboa, no 
dia 5 de dezembro, várias personalidades e 
responsáveis ligados ao setor da saúde e, em 
especial, ao combate contra VIH/sida. A sessão 
ficou marcada pela homenagem prestada à 
farmacêutica, professora e investigadora, Maria 
Odette Santos-Ferreira, mentora do programa 
e força motriz para a sua implementação nas 
farmácias portuguesas.
A cerimónia, que incluiu a projeção de um 
pequeno documentário sobre a homenageada, 
produzido a pedido da Ordem dos 
Farmacêuticos pela produtora FDC e intitulado 
“A Última Aula de Odette Ferreira”, contou 
com intervenções de dirigentes da DGS, 
dos SPMS, do SICAD (Serviço de Intervenção 
nos Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências), da FFUL, além da bastonária 
dos farmacêuticos, Ana Paula Martins, e da 
secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, 
que encerrou o evento.

PARTILHA DO BEM COMUM
Referindo-se à personalidade e ação da 
professora Odette, a bastonária sublinhou que, 
após 25 anos do Programa Troca de Seringas, 
“os resultados mostram como a coragem e a 
determinação estimulam acontecimentos que 
ficam para a história dos que não desistem de 
lutar por aquilo que acreditam ser a partilha 
do bem comum”. “Conhecendo-a, sabemos 
que cada segundo do seu tempo de vida era 
dedicado a trabalhar para garantir a dignidade, 
o respeito e os direitos dos mais vulneráveis, 
criando interfaces com a diferença, sinal da 
capacidade de entender a diversidade, não a 
marginalizando, não a condenando”, disse.
 “O programa de troca de seringas foi um ato 
de coragem partilhado com uma das suas 
profundas convicções, as farmácias e a sua 
capacidade de fazerem mais e melhor pela 
saúde dos portugueses, porque reconhecia 
nas farmácias a proximidade, o apoio solidário 
e a compaixão”, continuou a bastonária. “Foi 
também a aposta na capacidade de tratar 
igual o que é diferente, sem preconceitos, 
abrindo uma estrada de informação e ação 
para aqueles que, na altura, facilmente se 
autoexcluíam do sistema de saúde, pois não 
sentiam que dele faziam parte.”
“[A professora Odette] disse sempre que 
não morreria sem ver as farmácias como 

parte do Serviço Nacional de Saúde, mas, 
mesmo com uma vida longa, partiu sem esta 
concretização. Será uma questão de tempo, 
não só pelo reconhecimento e pelas provas 
dadas pelas farmácias aos portugueses, 
mas essencialmente pela esperança que 
temos na construção de um Portugal 
progressista, inclusivo e capaz de reconhecer 
as potencialidades do seu tecido económico e 
social”, disse. 
“Através do programa Troca de Seringas 
aprendemos a reconhecer em si, senhora 
professora, a sua perseverança pelo 
isolamento do VIH2 e pela projeção que essa 
descoberta deu a Portugal e reforçou a nossa 
identidade”, continuou a bastonária.  
“A professora – disse Ana Paula Martins – 
acreditou sempre nos portugueses, na sua 
capacidade de se organizarem, desde que a 
educação, a cultura e a energia da pluralidade 
fossem desenvolvidas.”
“O VIH/sida foi a missão que a notabilizou e 
a convocou para uma vida deveras exigente 
e desafiadora, pois a transformou como 
cientista e como mulher e a capacitou para os 
muitos desafios que enfrentou (…). Há gente 
que fica para a História na história da vida 
da gente; e há dias que marcam chegadas e 
marcam partidas, mas não há saudade que 
destrua a esperança de um permanente 
reencontro que [a professora] deixou em nós”, 
concluiu.

DEPUTADOS E FARMACÊUTICOS 
APROVARAM VOTO DE PESAR
O Parlamento aprovou, por unanimidade, 
durante a sessão plenária de dia 12 de 
outubro, um voto de pesar pelo falecimento 
de Odette Ferreira, proposto pelo presidente 
da Assembleia da República. Os deputados 
manifestaram deste modo “grande tristeza” 
pelo desaparecimento de “uma mulher à 
frente do seu tempo, envolvida desde o 
primeiro momento na investigação e na luta 
contra a sida”.
Os farmacêuticos portugueses, em 
Assembleia Geral realizada a 14 de dezembro, 
aprovaram também um voto de pesar pela 
professora e investigadora, lembrando o 
seu trabalho e dedicação à profissão, à 
ciência e aos mais desfavorecidos. “Sempre 
com enorme orgulho no seu título de 
farmacêutica, deixa uma marca indelével na 
profissão, pelo prestígio, pelo exemplo, pelos 
princípios e conhecimentos que transmitiu, 
enquanto professora, a várias gerações 
de farmacêuticos, que hoje a revêm como 
exemplo”, pode ler-se no voto de pesar 
aprovado na Assembleia Geral.

ODETTE FERREIRA HOMENAGEADA NOS  
25 ANOS DO PROGRAMA TROCA DE SERINGAS
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A Plataforma Ensino-Profissão (PEP) voltou 
a reunir profissionais e académicos para 
mais um workshop, desta feita dedicado 
ao tema dos estágios. Os representantes 
das instituições de ensino superior que 
lecionam o Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (MICF), dos Colégios de 
Especialidade e Grupos Profissionais da Ordem 
dos Farmacêuticos (OF) e das associações 
setoriais, analisaram as diferentes linhas de 
orientação para os estágios curriculares e 
debateram propostas concretas para uma 
maior homogeneidade entre faculdades, bem 
como para uma maior adequação ao mercado 
de trabalho e às necessidades dos cidadãos e 
sistema de saúde.
O evento iniciou-se com uma intervenção 
do presidente da Secção Regional do Norte 
da OF, Franklim Marques, que, na qualidade 
de anfitrião deste terceiro workshop, 

A Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos 
(OF) aprovou as alterações ao Regulamento 
Interno de Qualificação (RIQ) propostas pelo 
Conselho de Qualificação e Admissão, e que 
estiveram em Consulta Pública nos meses 
de setembro e outubro. Entre as principais 
alterações ao sistema de Desenvolvimento 
Profissional Contínuo (DPC) dos farmacêuticos 
e na creditação de atividades formativas, está 
a valorização da formação realizada em áreas 
nucleares diretamente relacionadas com o Ato 
Farmacêutico. O RIQ estabelece as regras para 
creditação de atividades no âmbito do sistema 

lembrou que os estágios em diferentes 
áreas da profissão são uma componente 
extremamente importante para assegurar as 
competências dos farmacêuticos. Em seguida, 
a coordenadora da PEP, Margarida Caramona, 
fez uma retrospetiva sobre as atividades 
desenvolvidas por esta Plataforma, desde o 
lançamento da ideia por parte bastonária, 
em julho de 2016, até à realização deste 
workshop. Foram ainda apresentadas algumas 
atividades planeadas, caso a Direção Nacional 
entenda manter no próximo mandato a linha 
de trabalho desenvolvida até ao momento. 
Por outro lado, o coordenador do Observatório 
da Empregabilidade no Setor Farmacêutico, 
Carlos Afonso, fez um ponto de situação sobre 
o inquérito promovido pela OF, revelando que 
os resultados serão divulgados brevemente, 
após apreciação da Direção Nacional.
Ao longo do dia, as nove instituições de ensino 

de DPC, ao qual todos os membros efetivos 
da OF estão estatutariamente vinculados. Os 
ciclos de DPC têm a duração de cinco anos, 
durante os quais são atribuídos Créditos 
de Desenvolvimento Profissional (CDP) pela 
frequência de ações de formação contínua em 
múltiplas áreas e tipologias.
As alterações agora introduzidas vêm 
diferenciar as atividades formativas realizadas 
em áreas nucleares, diretamente relacionadas 
com o Ato Farmacêutico (art.o 75 do Estatuto 
da OF) e as áreas satélite, que não estão 
diretamente ligadas ao exercício do ato 

foram apresentando os seus programas 
de estágios. O Colégio de Especialidade de 
Farmácia Hospitalar e o Grupo Profissional de 
Farmácia Comunitária apresentaram depois 
algumas propostas concretas para melhorar 
estes estágios, que foram depois comentadas 
pela Associação Nacional das Farmácias, 
Associação das Farmácias de Portugal, 
Associação Portuguesa de Farmacêuticos 
Hospitalares e Associação Portuguesa de 
Estudantes de Farmácia.
A PEP é uma estrutura consultiva da Direção 
Nacional da OF, que tem como missão refletir 
sobre a qualidade e a atualidade do ensino 
de Ciências Farmacêuticas, na perspetiva da 
integração das diversas áreas de intervenção 
profissional. Este conselho procura responder 
ao desafio de aproximação entre o ensino e a 
prática profissional.
No primeiro workshop organizado pela PEP, 
no dia 24 de março, as várias instituições de 
ensino apresentaram os respetivos planos 
curriculares, a evolução do número de alunos, 
a empregabilidade e a oferta pós-graduada. 
Os profissionais apresentaram, por sua vez, os 
principais desafios que cada área de exercício 
da profissão farmacêutica atravessa e que 
tipo de oferta formativa poderá colmatar as 
carências dos profissionais nos diferentes 
setores de atividade.
No segundo workshop, realizada a 20 
de setembro, os representantes das 
faculdades, dos Colégios de Especialidade 
e Grupos Profissionais da OF debateram as 
metodologias de ensino, com apresentações 
de Andreia Bruno, sobre o modelo adotado 
pela Universidade de Monash, e outras 
faculdades australianas, e de Diogo Capítulo, 
sobre os resultados do inquérito realizado 
pela Associação Europeia de Estudantes de 
Farmácia (EPSA).

farmacêutico. Os farmacêuticos deverão 
completar um número mínimo de CDP em 
áreas nucleares nos seus ciclos de DPC, sendo 
também estabelecido um limite máximo para 
contabilização de CDP obtidos em cada ciclo por 
formações realizadas em áreas satélites.
As alterações têm efeito a partir de janeiro do 
próximo ano, com nova calendarização para 
o início dos ciclos de DPC. A partir de janeiro 
de 2020, o início dos ciclos de DPC dos novos 
membros da OF ficam associados ao tempo 
decorrido entre a conclusão do curso e a 
inscrição na OF.

TERCEIRO WORKSHOP PEP DEDICADO AOS ESTÁGIOS DO MICF

DIREÇÃO NACIONAL APROVOU ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 
INTERNO DE QUALIFICAÇÃO

Os Colégios de Especialidade e Grupos 
Profissionais da OF apresentam propostas 

de melhoria dos estágios curriculares
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A SAÚDE MENTAL 
PRECISA DE 
UMA ATENÇÃO 
DIFERENCIADA

rédeas da instituição, em 1985. É ela que conduz 
a bastonária nesta visita ao CAS do Pisão, num 
percurso que passou pelo Centro de Atividades 
Ocupacionais, pelas unidades residenciais e de 
internamento masculina e feminina e por dife-
rentes serviços de apoio.

ENTRE NECESSIDADES  
E PRIORIDADES
A diretora do CAS do Pisão, Anabela Gomes, 
e o gestor da SCMC, Paulo Oliveira, vão recor-
dando projetos e prioridades de intervenção 
nos edifícios e instalações, algumas das quais já 
com elevada urgência e atraso, como são os ca-
sos do elevador e escada de emergência para o 
pavilhão masculino, a remodelação das caldeiras 
nas cozinhas ou a nova linha de self-service para 
o refeitório, entre muitos outros pequenos me-
lhoramentos cuja execução se arrasta por falta 
de orçamento e apoios. 

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos visi-
tou, no dia 13 de dezembro, o Centro de Apoio 
Social (CAS) do Pisão, em Alcabideche, Cascais, 
uma unidade de internamento de adultos com 
patologias do foro psiquiátrico, hoje gerida pela 
Santa Casa da Misericórdia local. Com uma 
área superior a 300 hectares, esta estrutura foi 
fundada na década de 40 do século passado e 
tornou-se conhecida durante o período do Es-
tado Novo como Albergue de Mendicidade da 
Mitra de Cascais, ou Colónia de Trabalho da 
Quinta do Pisão. 
Num pequeno museu criado há alguns anos na 
instituição retrata-se este período da história da 
Quinta do Pisão, com condições desumanas e sem 
os mínimos requisitos de higiene e segurança, 
que a Provedora da Santa Casa da Misericórdia 
de Cascais (SCMC), Isabel Miguéns Bouças, faz 
questão de recordar, até para demonstrar o vasto 
trabalho realizado desde que a SCMC tomou as 

Era dia de Festa de Natal. Num pequeno palco montado no 
refeitório ensaiavam-se as últimas músicas e coreografias. A Rádio 
Despertar da Casa do Pisão passava música alusiva à época festiva. 
Sentia-se o espírito de Natal no ar e a boa disposição reinava. 
Não será sempre assim, mas os homens e mulheres da Casa do 
Pisão são de sorriso fácil. Recebem os cuidados, a atenção e o 
amor de mais de uma centena de profissionais, num trabalho 
psicologicamente desgastante, mas que um simples sorriso 
consegue atenuar. A Casa do Pisão está cheia de pais, mães e 
irmãos adotivos.

VISITA AO CENTRO DO PISÃO
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A comparticipação da Segurança Social de cerca 
de 30 euros por utente/dia é hoje menor do que há 
dez anos, realçam os responsáveis da instituição, 
enquanto apresentam alguns dos 129 colabora-
dores. São eles que garantem os cuidados aos 
residentes, que conhecem os seus nomes, hábitos 
e problemas. Em muitos casos, são também eles 
o derradeiro refúgio para momentos de afeto e 
atenção. É um trabalho desgastante psicologica-
mente, também para estes profissionais. 
No último verão, foi inaugurada uma nova sala 
para relaxamento em ambiente snoezelen que 
faz as maravilhas dos residentes, mas também 
dos colaboradores. É apenas uma das várias ati-
vidades que o CAS oferece, de forma pioneira e 
para regalo dos seus utentes: atelier de carpintaria 
e trabalhos manuais, hidroterapia, informática 
ou cuidados de beleza são outras valências que 
os responsáveis se esforçam por proporcionar a 
esta população.

dicação ou programas de adesão à terapêutica, 
tão relevantes junto destes doentes. 
As competências farmacêuticas assumem par-
ticular relevância neste processo de revisão da 
medicação, pois a esmagadora maioria da popu-
lação está polimedicada, com risco acrescido de 
interações medicamentosas, também acentuadas 
por eventuais alterações terapêuticas, que reque-
rem uma monitorização permanente.
Este trabalho multidisciplinar é realçado pela 
provedora da SCML e está assente em três pila-
res: reabilitação, ocupação e integração. Também 
a bastonária destaca a importância e os desafios 
que a Saúde Mental aporta para os sistemas de 
saúde, evidente aliás nos últimos relatórios do 
Conselho Nacional de Saúde e da própria Orga-
nização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), na edição de 2018 do re-
latório Health at a Glance. 

O DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE
“A falta de integração das políticas na área da 
Saúde Mental tem forte impacto na vida destas 
pessoas”, considera Ana Paula Martins, que destaca 
também os “bons problemas da longevidade” e a 
“esperança de vida prolongada pela qualidade dos 
cuidados prestados”. “O Pisão mostra que estas 
pessoas podem viver com dignidade e acesso a 
um direito constitucional como é a saúde”, disse 
ainda Ana Paula Martins. 
No final da visita, a bastonária revelou a intenção 
de a Ordem dos Farmacêuticos fazer uma doação 
ao Pisão, tal como fez na visita ao Hospital Prisio-
nal de Caxias, tendo ficado acordada a compra 
de um armário para colocação nas enfermarias 
e destinada ao armazenamento de psicotrópicos.

UM TRABALHO MULTIDISCIPLINAR: 
CUIDADOS MÉDICOS  
E FARMACÊUTICOS
No plano clínico, o CAS conta com serviços de 
Psiquiatria, Enfermagem ou Clínica Geral, que 
o médico internista Daniel Rei, coordenador do 
Serviço de Saúde, retrata com pormenor. Quando 
assumiu funções neste Centro, há cerca de seis 
anos, foram empreendidas diversas alterações 
e melhoramentos, desde logo no circuito do 
medicamento, que faz questão de apresentar à 
bastonária. 
Com a colaboração da farmacêutica Paula Rodri-
gues e duas técnicas de farmácia instituíram-se 
procedimentos que garantem a segurança e rastre-
abilidade dos medicamentos prescritos a todos os 
doentes. Hoje, o CAS dispõe de uma plataforma 
informática para prescrição de medicamentos, 
que suporta e permite o desenvolvimento de 
serviços de preparação individualizada da me-

* 13 DEZ’18
- CENTRO DE APOIO SOCIAL DO PISÃO

PERCURSOS

O CAS do Pisão dispõe de uma sala para 
relaxamento em ambiente snoezelen

A bastonária contactou com os responsáveis 
e utilizadores do Centro

O médico Daniel Rei e a farmacêutica Paula Rodrigues explicaram o sistema de preparação 
individualizada da medicação
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O CAS DISPÕE DE UMA PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 
QUE SUPORTA E PERMITE O DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO 
INDIVIDUALIZADA DA MEDICAÇÃO OU PROGRAMAS DE ADESÃO À TERAPÊUTICA, TÃO 
RELEVANTES JUNTO DESTES DOENTES.

O circuito do medicamento no CAS do Pisão 
ganhou outra robustez e segurança com  
a contratação de recursos farmacêuticos

O Pisão foi fundado na década de 40 
como uma Colónia de Trabalho
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As eleições para os órgãos nacionais, regionais e para os colégios das especialidades da  
Ordem dos Farmacêuticos para o triénio 2019-2021 realizam-se a 9 de fevereiro. Há onze listas 

candidatas (da letra A à letra L). À exceção das eleições para os órgãos regionais do Norte  
e para o conselho do Colégio da Especialidade de Farmácia Hospitalar, em que se observa a 
oposição de duas listas (C e D; I e J), todas as restantes candidatam-se sem concorrência. 

É previsível que no final do próprio dia das votações presenciais (9 de fevereiro) se conheçam 
os resultados das votações, ainda que, de acordo com o regulamento, “a assembleia geral de 
apuramento procederá à elaboração de uma ata final, após o que proclamará os candidatos 

eleitos e fará publicar os resultados num jornal diário de circulação nacional até três dias 
depois [do sufrágio], e nos órgãos de comunicação oficiais da Ordem.”  

ÓRGÃOS NACIONAIS
Lista A
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: 
Jorge Artur Carvalho Nunes de Oliveira (CP 4788)
Catarina Maria Vicente de Oliveira Coelho (CP 10920)
João Godinho da Silveira (CP 10730)

BASTONÁRIA
Ana Paula Mecheiro de Almeida Martins Silvestre 
Correia (CP 9070)

DIREÇÃO NACIONAL
Ana Paula Moreira da Costa Folhadela Simões (CP 7989)
Ema Isabel Gouveia Martins Paulino Pires (CP 12499)
Maria Helena Alves Farinha Martins (CP 9819)

CONSELHO JURISDICIONAL NACIONAL
Presidente: 
Maria Margarida Duarte Ramos Caramona (CP 6159)
Carlos Manuel Magalhães Afonso (CP 7286)
João Paulo de Oliveira Campos Monteiro Vaz (CP 9967)

ÓRGÃOS SOCIAIS DA SECÇÃO REGIONAL  
DO CENTRO
Lista B
MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL
Presidente: 
Ana Cristina da Costa Ribeiro Rama (CP 7652)
Edite Maria Relvas Neves Teixeira de Lemos (CP 7877)
João Nuno Sereno de Almeida Moreira (CP 9049)

DIREÇÃO REGIONAL
Presidente: 
Anabela Mascarenhas de Oliveira e Cunha (CP 7812)
Ana Filipa Oliveira Costa Dias Lourenço (CP 15983)
Isabel Vitória Neves de Figueiredo Santos Pereira 
(CP 8706)

Maria Adriana Santos Mata de Brito (CP 8780)
Rute Isabel Ramos Cavaco Salvador (CP 9916)

CONSELHO JURISDICIONAL REGIONAL
Presidente: 
Paula Cristina Morais da Silva e Miranda (CP 9667)
Micaela Doris Assunção Figueira de Sousa (CP 15673)
Susana Maria Alves Ferreira Roda (CP 17321)

CONSELHO FISCAL REGIONAL
Presidente: 
Humberto Antunes Gameiro (CP 8820)
Bárbara Matias de Oliveira e Cunha (CP 21976)
Rita Isabel Alves Nunes de Almeida (CP 13709)

ÓRGÃOS SOCIAIS DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
Lista C
MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL
Presidente: Paula Maria Pereira do Nascimento 
Lopes Garcia (CP 10043)
Maria Inês de Macedo Carrilho Gonçalves Moreira 
(CP 17493)
Sérgio Joaquim Ferreira dos Santos (CP 12185)

DIREÇÃO REGIONAL
Presidente: 
José Luís Marques dos Santos de Azevedo Nicolau 
(CP15868)
Carla Alexandra Teixeira da Costa (CP 11793)
Ermelinda Augusta Gonçalves Fernandes (CP 16728)
Paulo Miguel Rebimbas Horta Carinha (CP 9864)
Vítor Manuel Salgado Dias (8316)

CONSELHO JURISDICIONAL REGIONAL
Presidente: 
Ana Cláudia Barreira Nunes (CP 12343)
Andreia Filipa dos Santos Palmeira (CP15301)
Nuno Miguel Lopes Caetano (CP 15622)

CONSELHO FISCAL REGIONAL
Presidente: 
Pedro Manuel Reimão Dias Sardinha (CP 19609)
André Pereira de Melo Vila Real (CP 17467)
Heliana Jorge Fernandes Pinto Rodrigues (CP 10239)

Lista D
MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL
Presidente: 
Vítor Manuel Fernandes Seabra da Silva (CP 13914)
Ana Catarina da Cruz Rodrigues da Silva (CP 14829)
João Paulo Gonçalves Fraga (CP 15559)

DIREÇÃO REGIONAL
Presidente: 
Agostinho Franklim Pinto Marques (CP 7307)
Florbela Maria da Silva Dias Braga (CP 8087)
João Frederico Albuquerque do Carmo (CP 10194)
José Alberto Torres Escrivães Coelho (CP 17389)
Luís Pedro da Silva Santos Rocha (CP17910)

CONSELHO JURISDICIONAL REGIONAL
Presidente: 
Natércia Aurora Almeida Teixeira (CP 5503)
Ana Maria Maciel Araújo Ferreira de Miranda Cruz 
(CP 12302)
Nuno Miguel Diogo Cardoso da Silva (CP 21527)

CONSELHO FISCAL REGIONAL
Presidente: 
Bruno Miguel Nogueira Sepodes (CP 12236)
Mariana Gaio Simões (CP 15620)
Sérgio Filipe dos Santos Gomes (CP21705)

VAMOS A VOTOS!
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ÓRGÃOS NACIONAIS
Lista A

CONSELHOS DOS COLÉGIOS DE ESPECIALIDADE
ANÁLISES CLÍNICAS E 
GENÉTICA HUMANA

Lista F

ASSUNTOS 
REGULAMENTARES

Lista G

FARMÁCIA 
COMUNITÁRIA

Lista H

FARMÁCIA 
HOSPITALAR

Lista I | Lista J

INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA

Lista L

ÓRGÃOS REGIONAIS

SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO
Lista B

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
Lista C | Lista D

SECÇÃO REGIONAL DO SUL  
E REGIÕES AUTÓNOMAS

Lista E
Delegado Regional 

dos Açores
Delegado Regional 

da Madeira

ÓRGÃOS SOCIAIS DA SECÇÃO REGIONAL DO SUL  
E REGIÕES AUTÓNOMAS
Lista E
MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL
Presidente: 
João Filipe Norte (CP 11531)
Ana Cristina Filipe Lopes (CP 8428)
Nadine de Jesus Pinto Ribeiro Ferrão Gonçalves  
(CP 10347)

DIREÇÃO REGIONAL
Presidente: 
Luís Miguel de Oliveira Lourenço (CP 14486)
Bárbara Santiago Aranda da Silva (CP 16683)
Gizela Ferreira Alves dos Santos (CP 12913)
João Francisco Rosa Rijo (CP 14529)
Nuno Miguel de Araújo Cardoso (CP 20466)

CONSELHO JURISDICIONAL REGIONAL
Presidente: 
Isabel Maria de Abreu Coutinho Monteiro (CP 10636)
Ana Júlia Fernandes de Almeida (CP 16483)
Erica Rodrigues Viegas (CP 13273)
Maria Gabriela Onofre Lopes Moura Plácido (CP 8975)
Paulo José de Oliveira Neto Freire (CP 9351)

CONSELHO FISCAL REGIONAL
Presidente: 
Eurico Augusto Joglar de Figueiredo Pais (CP 7554)
Ana Gabriela Gomes Charneca (CP 12430)
Bruno Olim Ferreira (CP 14532)

DELEGAÇÕES REGIONAIS
Delegado Regional dos Açores: 
Ana Margarida Marques Batista Martins (CP11465)
Delegado Regional da Madeira: 
Tiago João Gaspar da Vitória Magro (CP14381)

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE  
DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE GENÉTICA HUMANA
Lista F
Presidente: 
Rui Manuel Amaro Pinto (CP 8769)
Henrique Luís Lopes Ferreira Reguengo da Luz (CP 8682)
Isabel Rosina Portilha Antunes da Cunha (CP 8929)
Luísa Maria Rebelo de Almeida Espinhaço (CP 7653) 
Marco Alexandre Mateus Prazeres Marques (CP 13235)
Maria Luís Moral Westerman Cardoso (CP 11517)
Nelson do Amaral Pina Tiago (CP 8784)

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE  
DE ASSUNTOS REGULAMENTARES
Lista G
Presidente: 
Pedro José dos Santos Pedroso Pinheiro de Freitas 
(CP 9028)
Ana Sofia Araújo Ganhão de Oliveira (CP 11942)
Carla Cristina Fernandes Gomes (CP 11769)
Fernanda Maria Gonçalves Aragão Aleixo (CP 7710)
Helena Clara Martingo Maia (CP 10880)
Maria Antonieta Alves Malho Lucas dos Santos (CP 8016)
Maria Judite Vilela Guerlixa Firmino das Neves (CP 8105)

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE  
DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA
Lista H
Presidente: 
Carolina Maria Ferreira Santos Mosca (CP 7733)
Ana Cristina Gaspar Cabral (CP 17080)
Cátia Sofia Farrajota de Sousa Marques (CP 15009)
Lúcia Maria Correia Rodrigues (CP 10191)
Mafalda Martinho Lopes Diniz Cláudio (CP 16117)
Nuno Miguel Lopes Caetano (CP 15622)
Susana da Conceição Coutinho Ferreira (CP 15307)

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE  
DE FARMÁCIA HOSPITALAR
Lista I
Presidente: 
Paula Margarida Magalhães Pereira Campos (CP 9814)
João Carlos Tavares Pinto Ribeiro (CP 8579)
João Francisco Rosa Rijo (CP 14529)
Luísa Fernanda Barbosa Monsanto de Barros 
Pereira (CP 9303)
Maria do Sameiro Ferreira Lemos (CP 10599)
Ondina Manuela Gramacho Martins Cardoso (9167)
Pedro Manuel Magalhães da Silva Soares (CP 15610)

Lista J
Presidente: 
Patrocínia Maria Pinto de Castro e Rocha (CP 9638)
Ana Alexandra da Conceição Mirco Fernandes  
(CP 10959)
Ariana Estela Vila Real de Araújo (CP 10535)
Cláudia Conde dos Santos (CP 11594)
João Paulo Garcia Lopes da Cruz (CP 10670)
Nadine de Jesus Pinto Ribeiro Ferrão Gonçalves  
(CP 10347)
Sebastião Rebocho Ferreira da Silva (CP 12821)

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Lista L
Presidente: 
José Nuno Guimarães Marinho Moreira (CP 8212)
Lígia Paula Fontes Teixeira dos Santos Póvoa (CP 12041)
Maria João Ribeiro Tavares (CP 8393)
Paulo Alexandre de Araújo Loureiro Amaral (CP 7948)
Paulo Manuel Candeias Farinha Roberto (CP 7875)
Ricardo Jorge dos Santos Lima (CP 12415)
Rodrigo Moraes Leitão Camarate Campos (CP 11996)



40  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

VOTAÇÃO PRESENCIAL
Como subdivisão dentro da Assembleia Geral 
Eleitoral destinada à eleição dos órgãos nacionais 
e regionais e Conselhos dos Colégios da Especiali-
dade são criadas cinco secções eleitorais, uma em 
cada sede das Secções Regionais e correspondentes 
Delegações Regionais dos Açores e da Madeira.
Cada Secção Regional organizará, sob a supervisão 
e coordenação da Comissão Eleitoral, o processo 
de votação dentro da área da sua jurisdição, para 
todos os órgãos nacionais e regionais, podendo 
constituir tantos desdobramentos da secção, dentro 
da mesma sede, quantos os necessários ao regular 
funcionamento do ato eleitoral.
As mesas de voto serão constituídas por um pre-
sidente e dois secretários, designados pela Comis-
são Eleitoral, os quais deverão ser farmacêuticos 
eleitores. Para as eleições dos órgãos nacionais e 
regionais, haverá duas urnas em cada mesa, sen-
do uma para os boletins de voto destinados aos 
órgãos nacionais e outra para os órgãos regionais.
As mesas de voto para a eleição dos Conselhos 
dos Colégios de Especialidade serão constituídas 
por um presidente e dois secretários, nos termos 
designados pela Comissão Eleitoral.

VOTAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA
Até 20 dias antes da realização do ato eleitoral, os 
serviços da Ordem dos Farmacêuticos enviam a 
cada farmacêutico eleitor os boletins de voto para 
os órgãos sujeitos a sufrágio, assim como dois en-
velopes: um em branco e outro com o endereço da 
sede nacional da Ordem, e dirigido ao presidente 
da Assembleia Geral de Apuramento.
Cada voto por correspondência terá de ser enviado 
obrigatoriamente por via postal, devendo o envelope 
indicar exteriormente a entidade a quem se dirige, 
o nome profissional do remetente e o número da 
sua carteira profissional e deverá ser recebido até 
à hora de encerramento das mesas de voto.
O voto por correspondência será também dobrado 
em quatro e enviado dentro de envelope próprio e 
fechado, o qual por sua vez será encerrado dentro 
do segundo envelope, dirigido ao presidente da 
Assembleia Geral de Apuramento.
A identificação do eleitor será feita por carta dirigida 
ao presidente e enviada também dentro do segundo 
envelope acima referido, acompanhado de fotocópia  
da carteira profissional ou de outro documento de 
identificação, e nela se indicará o nome completo e 
o número da carteira profissional da Ordem.
Os envelopes e a carta referidos serão de modelo 
próprio e iguais e serão enviados a cada um dos 
eleitores.
O voto por correspondência deverá ser expedido 
para a sede nacional da Ordem dos Farmacêuticos.
Os serviços da OF registarão obrigatoriamente a 
entrada diária dos votos por correspondência, em 
ato que poderá ser acompanhado por uma pessoa 
a designar por cada uma das listas, os quais devem 
ser ordenados por número de carteira profissional 
e devidamente guardados.
A relação das entradas diárias de votos por cor-
respondência é enviada diariamente e antes do 
encerramento dos serviços ao presidente da Co-
missão Eleitoral, bem como aos mandatários das 
listas concorrentes aos órgãos nacionais e regionais 
e aos Conselhos dos Colégios de Especialidade.

VOTAÇÃO ELETRÓNICA
Além do voto presencial e por correspondência, 
pode ser utilizado o voto eletrónico. Nesta, como 
nas restantes modalidades, estão garantidas as 
condições de segurança, o caráter secreto e direto 
de cada ato. O voto eletrónico implica uma auten-
ticação por parte do farmacêutico eleitor na página 
própria criada para o efeito.
No sítio na internet da Ordem é disponibilizada a 
identificação completa dos candidatos e do órgão 
a que se candidatam, bem como os restantes ele-
mentos exigidos nos termos do Estatuto.
Os votos eletrónicos são contabilizados até ao úl-
timo dia útil anterior à assembleia geral eleitoral, 
encerrando-se nessa altura a página criada para o 
ato no sítio na internet da Ordem.

TRADICIONAL OU ELETRÓNICA

O VOTO ELETRÓNICO 
IMPLICA UMA 
AUTENTICAÇÃO POR 
PARTE DO FARMACÊUTICO 
ELEITOR EM PÁGINA 
PRÓPRIA NO SÍTIO DA 
INTERNET DA ORDEM
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COMISSÃO ELEITORAL
Todo o processo respeitante ao ato eleitoral, como o recen-
seamento, a apresentação de listas e o sufrágio é regulado e 
supervisionado por uma Comissão Eleitoral, constituída por 
quatro membros: o presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
que preside, e três membros designados pelas Direções das 
Secções Regionais da Ordem dos Farmacêuticos.

O presidente da Comissão Eleitoral marca a data das eleições 
até 75 dias antes do fim do mandato dos órgãos em exercício, 
através de edital, que deverá ser publicado num jornal diário 
de circulação nacional, com a data das eleições e da afixação 
dos cadernos eleitorais.

O processo eleitoral respeitante aos Conselhos dos Colégios de 
Especialidade é acompanhado por ucada uma das Comissões 
Eleitorais dos Colégios, compostas por três elementos, desig-
nados por cada Conselho até 60 dias antes da data marcada 
para a eleições.

COMISSÃO ELEITORAL NACIONAL
Jorge Artur Carvalho Nunes de Oliveira, Presidente da Assem-
bleia Geral da Ordem dos Farmacêuticos
Jorge Manuel Gonçalves Aperta, indicado pela Secção Regional 
do Centro da Ordem dos Farmacêuticos
João Frederico Albuquerque do Carmo, Membro da Direção 
da Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos
Gizela Ferreira Alves dos Santos, Membro da Direção da 
Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos 
Farmacêuticos

COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO DO COLÉGIO 
DE ESPECIALIDADE DE ANÁLISES CLÍNICAS 
E DE GENÉTICA HUMANA
João Luís Rebelo Marçal Lago
João Pedro Néri da Costa Ferreira
Teresa Moreira dos Reis

COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO DO COLÉGIO 
DE ESPECIALIDADE DE ASSUNTOS REGULAMENTARES
Dina Teresa Gomes Duarte Caldeira
Estela Sílvia Duarte Pedreiro
Ludovic Teixeira da Silva

COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO DO COLÉGIO 
DE ESPECIALIDADE DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA
Estela Alexandra Correia Baptista
Luís Miguel de Oliveira Lourenço
Luís Pedro da Silva Santos Rocha

COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO DO COLÉGIO 
DE ESPECIALIDADE DE FARMÁCIA HOSPITALAR
Carla Isabel Amante Carlos
Elizabete do Vale Felicio Nunes Gonçalves
Sílvia Rodrigues Santos

COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO DO COLÉGIO 
DE ESPECIALIDADE DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Ana Margarida Dias Henriques
Bruno Filipe Morgado de Sousa
Daniela da Silva Almeida
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O percurso dos últimos três anos fê-la correr o País, nos Roteiros 
Farmacêuticos, uma ideia inédita para aproximar a Ordem dos 
seus profissionais. Em fim de mandato e candidata a mais um 
ciclo como bastonária, Ana Paula Martins pretende agora abrir 
“portas e janelas” da OF, através de uma “Via Verde” capaz de dar 
resposta mais célere a queixas e inquietações do ofício. 

Ana Paula Martins faz balanço de mandato

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

 Com um percurso marcado pela farmacoepi-
demiologia, área na qual se especializou (é, de 
resto, investigadora no iMED.UL nesta verten-
te e em farmácia social), bem como na área da 
farmácia clínica, Ana Paula Martins cruzou a 
investigação com a docência. Publicou em revis-
tas nacionais e internacionais, orientou projetos 
de doutoramento na área da monitorização da 
segurança de novos medicamentos e na da efe-
tividade comparativa em Oncologia. Teve uma 
passagem pela indústria, integrando a task-force 
de Avaliação de Tecnologias da Saúde da Euro-
pean Federation Pharmaceutical Industry and 
Associations (EFPIA) em representação da Api-
farma. Os desafios da profissão preocupam-na, 
o que se traduz numa atenção especial ao futu-
ro dos farmacêuticos: “Precisamos de garantir 
que o ato farmacêutico tem o reconhecimento 
do valor social que representa para que, inde-
pendentemente do retorno financeiro, os mais 
jovens sintam que não andaram cinco anos a 
qualificar-se para fazer um trabalho meramente 
técnico”, diz-nos. 

Que mais a marcou de positivo, como basto-
nária, durante estes três anos de mandato?
Conhecer o País Farmacêutico, através dos Ro-
teiros Farmacêuticos. Aprofundar a informação 
sobre o que fazemos como profissão por esse 
País fora e os contributos que damos para que a 
saúde dos portugueses seja melhor, que a eco-
nomia seja mais forte no cluster da saúde, sem 
esquecer o valor que adicionamos à ciência e a 
responsabilidade social permanente, visando 
combater as desigualdades.

E que mais a marcou de negativo nestes três 
anos?
A lentidão com que os processos decorrem, so-
bretudo no âmbito da implementação de polí-
ticas que advêm das necessidades em saúde dos 
portugueses, e que devem orientar a nossa ação 
coletiva. As democracias precisam de tempo de 
qualidade. E há de facto um tempo para tudo. 
Mas o limite desse tempo é o desperdício de re-
cursos, de motivações, até de alguma esperança, 
que o nosso modelo de governança acaba por não 
conseguir evitar. Há muita burocracia, falta de 
foco, e demasiada preocupação com o imediato 
e pouco com o futuro. E o facto de não sermos 
capazes de identificar, planear e redefinir como 
vamos responder aos desafios que a saúde dos 
portugueses nos vai impor. Falta-nos decidida-
mente um desígnio nacional na saúde. Concre-
to, feito de ação. E esse facto tem consequências 
importantes a longo prazo. 

Qual o momento mais difícil?
A Carreira Farmacêutica no SNS.

O ponto alto do mandato?
O Congresso Nacional da Ordem dos Farma-
cêuticos. Porque envolveu muita gente, numa 
liderança forte e serena do Professor Jorge Gon-
çalves, porque nos uniu e ajudou a criar “o nosso 
desígnio coletivo”, porque os agentes políticos, as 
outras profissões da saúde e as pessoas que vivem 
com a doença contribuíram para este momento 
em comunhão e divergência de ideias, ajudan-
do-nos a ir mais longe. O Congresso reforçou 
também o nosso compromisso intergeracional.

“A OF É A CASA DE TODOS 
OS FARMACÊUTICOS”
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Como descreve as relações da OF com as res-
tantes ordens profissionais da área da Saúde? 
A aproximação entre as instituições traduziu-
-se num diálogo mais efetivo entre os profis-
sionais no terreno ou é preciso mais atenção 
a esse aspeto?
O diálogo que a OF mantém com as outras 
Ordens da Saúde é muito positivo e tem segu-
ramente contribuído para encontrar soluções 
para algumas questões normativas, na área da 
qualidade da prestação de cuidados de saúde, 
mas acima de tudo na procura de um relacio-
namento que coloque efetivamente os interes-
ses dos portugueses em primeiro lugar. Este é o 
objetivo de todas as profissões da saúde e, por 
vezes, as dificuldades surgem em intervenções 
onde as zonas de fronteira são menos claras. 
Essas tensões têm de ser evitadas para que o 
SNS e o Sistema de saúde, como um todo, fun-
cionem de forma harmoniosa e sirvam os ci-
dadãos em primeiro lugar. A concretização da 
multidisciplinaridade, do trabalho em equipa, 
pode e deve ser promovida e acarinhado pelas 
Ordens que representam profissionais de saúde, 
porque é um indicador social e político desse 
entendimento. Naturalmente que não substitui 

Que balanço faz dos “Roteiros Farmacêuti-
cos”? Considera um projeto concluído ou a 
ser continuado? Como?
O balanço foi muito positivo. Porque vimos e 
fomos vistos. Os farmacêuticos hoje sentem a 
sua Ordem mais próxima, conhecem melhor 
o seu trabalho e têm canais mais efetivos de 
comunicação. Mas existe muito ainda por fa-
zer, para que os farmacêuticos reconheçam na 
sua Ordem um fator de coesão profissional, 
com inequívocas vantagens para a qualifica-
ção, evolução, reconhecimento e reputação da 
profissão. Os Roteiros não são para continuar. 
Mas a presença da OF, essa, deve manter-se 
de várias formas próxima dos farmacêuticos. 
A comunicação pode fazer aqui um trabalho 
fundamental. E abrir, facilitando, a possibili-
dade dos farmacêuticos exercerem de forma 
mais efetiva a sua participação na vida da OF.

ALGO SE PASSA SE OS 
FARMACÊUTICOS NÃO SENTEM  
A ORDEM COMO A SUA CASA
Perante um cenário de recandidatura e depois 
de iniciativas como os Roteiros, que novos 
planos tem em vista para continuar a alargar 

ou a “abrir portas” à OF?
Gostaria de criar a “Via Verde Bastonária”. Devo 
dizer que a ideia original não é minha, é da 
minha congénere da Ordem dos Enfermeiros. 
Não sei se ela o chegou a fazer, mas achei que 
a ideia fazia muito sentido. Não tive condições 
para o fazer nestes três anos, mas abrir a porta 
é o princípio para as pessoas entrarem. Depois, 
será a altura de abrir a janela, e isso irá tradu-
zir-se num acesso direto – através de meios tec-
nológicos – a pessoas que gerem uma linha. Na 
verdade, será uma Via Verde Ordem. Fizemos 
os roteiros, mas estamos longe da participação 
desejada. Vamos ver agora com os resultados 
das eleições, mas temos níveis de abstenção na 
ordem dos 80%. Isto quase põe em causa a le-
gitimidade de qualquer dirigente. Muitas vezes 
deve-se ao facto de as pessoas pensarem que 
só concorre uma lista e as pessoas estão a ter 
um bom percurso. É frequente os profissionais 
acharem que a Ordem não tem utilidade. A OF 
é a casa de todos os farmacêuticos. Se eles não 
o sentem, alguma coisa se passa. E a responsa-
bilidade é nossa, dos dirigentes, que durante 
as nossas vidas aqui não fomos capazes de nos 
aproximar das pessoas...
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o quotidiano dos profissionais, mas expande boas 
práticas alicerçadas em entendimentos comuns.

É RAZOÁVEL QUE A 
COMPARTICIPAÇÃO NO 
MEDICAMENTO SE APROXIME  
DE UMA DISTRIBUIÇÃO SOLIDÁRIA 
COMO NO IRS
A área dos medicamentos inclui dossiês que 
estão em permanente ajustamento regulamen-
tar ou aguardam reformas. Algumas destas 
reformas já chegarão tarde. Por exemplo: um 
novo regime de comparticipação por parte do 
Estado. Que defende a Ordem nesta matéria?
Uma mais justa correlação da comparticipação 
do medicamento à condição de recursos do ci-
dadão é, de facto, matéria que regressa à agenda 
política quando se dá conta de uma excessiva 
despesa privada com a saúde. Números de 2017 
recolhidos pelo Infarmed indicam que os encar-
gos dos cidadãos com medicamentos sujeitos a 
receita médica e comparticipados pelo Estado se 
situam nos 27,6% do respetivo mercado. Acre-
ditamos que a parcela não é excessiva, mas esta 
despesa, à exceção de grupos muito específicos, 
como os doentes crónicos e os reformados, não 
distingue o rico do pobre. É razoável que a com-
participação se aproxime de uma distribuição 
solidária semelhante à que se verifica no IRS, 
por exemplo. Por outras palavras, é justo que, 
para os de menores recursos, haja uma isenção 
(como acontece com as taxas moderadoras), ou 
um nível semelhante, e vários níveis de compar-
ticipação que distribuam a despesa consoante os 
rendimentos de cada família. 

E como se poderá chegar a esse objetivo?
Para essa reforma, é preciso que haja vontade 
política e um sistema informático rigoroso e 
sempre atualizado, de modo a não criar novas 
desigualdades. O importante é que não haja do-
entes que, por razões económicas, não tenham 
acesso às terapêuticas que os médicos lhes pres-
crevem. Isso é que não pode suceder, embora se 
saiba que a realidade contradiz, infelizmente, as 
nossas boas intenções. Por outro lado, há uma 
contradição no sistema: nos hospitais públicos 
todos nós, ricos ou pobres, temos medicamentos 
gratuitos e o mesmo acontece com as vacinas do 
Programa Nacional de Vacinação. Não sei se a 
gratuitidade deve ser um valor omnipresente (o 
que é gratuito tem tendência a ser mal usado, 
como sabemos), mas não creio que seja justo 
tratar todos por igual: os que podem dar mais, 

devem dar mais, para serem poupados os que 
pouco ou nada têm.

É possível fazer subir ainda mais a quota do 
mercado dos genéricos?
É de todo aconselhável, numa ótica de susten-
tabilidade do sistema de Saúde e do SNS, que o 
peso dos medicamentos genéricos seja maior e 
contribua para tratar com igual qualidade mais 
portugueses, arranjando assim espaço para o ne-
cessário investimento na inovação terapêutica. 
Em 2017, o medicamento genérico representou, 
em unidades vendidas, 39,7% do mercado total 
e 47,5% do mercado do SNS. Estes indicadores 
têm tido uma evolução permanente, embora 
suave, e hoje estará bem próxima dos 50%, que 
é o objetivo do Governo. Médicos e farmacêuti-
cos temos tido um papel relevante e responsável 
nesta área. Temos, porém, de ter a consciência 
de que quanto mais os genéricos conquistarem 
o mercado, mais o crescimento da sua quota 
será lento. E também que incentivar a dispensa 
de genéricos, quando a remuneração farmacêu-
tica provem de uma margem sobre o preço do 
medicamento, implica um sistema de incentivos 
que partilhe efetivamente os ganhos que, com 
esta intervenção, se alcançam. Os genéricos têm 
um papel determinante também na indução de 
competição no âmbito do sistema de preços de 
referência, em conjunto com os medicamentos 
originais que já não detêm patente.

A chegada dos biossimiliares está a gerar algu-
ma expetativa e alguma preocupação. Como 
devemos encarar essa realidade? Justifica-se 
algum ceticismo?
Os medicamentos biológicos e biossimiliares 
implicam, pelas suas caraterísticas, uma atenção 
especial, sim, mas não ceticismo. Em 2014, no 
total do mercado de medicamentos biológicos, 
os biossimilares representavam na Europa cerca 
de 42%. Em Portugal, em 2018, já se ultrapassou 
essa fasquia. Comparativamente aos genéricos, 
os medicamentos biossimililares exigem outra 
complexidade e investimento, sendo requeridos 
elevados padrões de qualidade, segurança e efi-
cácia. Como os genéricos, ou os outros restantes 
genéricos, chamados de pequenas moléculas, os 
biossimilares representam importantes poupan-
ças – ficam, sensivelmente, a um terço do preço 
dos similares – e isto, nos dias de hoje, não é 
desprezível, além de reforçar o acesso, pois um 
maior número de doentes pode ser tratado com 
recurso a estas terapêuticas, que ainda merecem 
ser consideradas como inovadoras, dado que só 

existem desde 2006, e que se destinam ao trata-
mento de muitas doenças graves e raras.

Há quem reclame que a entidade reguladora 
deve reforçar – como acontece com o medi-
camento – a regulamentação e o controlo dos 
dispositivos médicos, pois, por exemplo, o que 
se classifica de inovação não tem, muitas vezes, 
inovação alguma. Depois do seu levantamento 
exaustivo, que há ainda a fazer?
Sim, ainda há muito a fazer até que o mercado 
dos dispositivos médicos seja tratado em igual-
dade de circunstâncias com o do medicamento, 
mas já muito foi feito. Em Portugal e em termos 
internacionais. No que respeita à inovação, esse 
classificativo é polémico na área dos dispositivos e 
na dos medicamentos. Temos de saber distinguir 
o trigo do joio, a verdadeira inovação, a que traz 
benefício real aos doentes, e a falsa, que apenas 
procura ganhar um lugar na fila da frente. A 
avaliação de medicamentos, com a ponderação 
custo-benefício, deve ser estendida aos disposi-
tivos, sem qualquer dúvida. E o Estado, como 
comprador preferencial dos produtos de saúde, 
deve ter políticas que visem a uniformidade de 
critérios e decisão.

E quanto à remuneração do ato farmacêutico 
no momento da dispensa do medicamento 
na farmácia? O que se conseguiu é o bastante 
ou estamos apenas no início de um processo?
Conseguimos estabelecer princípios que são 
essenciais para a valorização da atividade far-
macêutica, para combater uma certa ideia de 
mercantilismo presente na nossa sociedade com 
respeito às farmácias. Hoje, estamos a caminhar 
para regras que recolocam a profissão no ambiente 
ético que todos desejamos e a remuneração do 
ato farmacêutico é uma delas. O processo inicia-
do deve prosseguir e desenvolver-se, até porque 
dele depende, em boa medida, a sustentabilidade 
de uma excecional rede de cuidados de saúde 
de proximidade. Não gostaríamos de assistir a 
quaisquer recuos nesta área.

É verdade que deste sistema de remuneração 
depende a sustentabilidade das farmácias?
Sim. Dadas as difíceis condições económicas dos 
últimos anos, é evidente que a remuneração da 
dispensa de medicamentos ajuda ao equilíbrio 
e boa saúde das farmácias. De algum modo, o 
sistema de remuneração compensa, embora em 
parcela ainda pouco significativa, as perdas dos 
últimos anos. A par da generalizada redução dos 
preços operada pelo Estado, a recetividade total 

A NOSSA VOZ TRADUZ UM PORTUGAL DESIGUAL, QUE INTERPRETA A VONTADE 
DE VENCER OS DESAFIOS, QUE SE VESTE DE CORAGEM PARA O COMBATE ÀS 
DESIGUALDADES, PELO DIREITO À SAÚDE. VIVEMOS ONDE SEMPRE ESTIVEMOS: AO 
LADO DOS PORTUGUESES
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dos farmacêuticos e das farmácias aos genéricos 
representou alguns custos. Tudo isso arrastou a 
rede de farmácias para uma crise sem preceden-
tes: os números são conhecidos e não tem sido 
fácil travar a hecatombe de insolvências ou de 
dificuldades financeiras. Os incentivos, como a 
remuneração da dispensa e a introdução de novos 
serviços de proximidade nas farmácias, ajudam 
a debelar esta situação. E, sobretudo, valorizam 
e expandem a interface que as farmácias repre-
sentam no SNS e no Sistema de Saúde e esse é 
um aspeto fundamental para a sua identidade e 
para o destino coletivo da profissão.

A INOVAÇÃO PRECISA DE TEMPO
Para a sustentabilidade do SNS foram intro-
duzidas novas metodologias para a fixação 
do valor da inovação. É todo um novo con-
ceito de negociação do preço, que se liga aos 
resultados que se alcançam, de facto, com as 
novas propostas terapêuticas. Qual a posição 
da OF sobre uma todo-poderosa avaliação do 
custo-benefício?
Os recursos são limitados, logo precisamos de 
avaliar muito bem onde vão ser aplicados. É aqui 
que começa o combate ao desperdício. Mesmo 
que, de um momento para outro – o que não é 
de todo provável –, o orçamento da Saúde venha 
a ser reforçado, não deve haver facilitismo. O 
trabalho do SiNATS (Sistema Nacional de Ava-
liação de Tecnologias de Saúde), ou de outros 
organismos já em atividade ou que venham a ser 
criados, merece ser reforçado na ótica da avalia-
ção custo-benefício das tecnologias, quer sejam 
estas da área do medicamento, dos dispositivos, 
dos meios complementares de diagnóstico, ou 
quaisquer outras. As práticas que apontam para 
uma remuneração por resultados obtidos, ainda 
que com os inconvenientes da prorrogação dos 
pagamentos, são em muitos casos, particularmente 
quando se fala de inovação, absolutamente justi-
ficáveis. Basta pensar que a eficácia afirmada por 
uma certa tecnologia inovadora carece de tempo 
para que se confirme essa propalada qualidade…

CARREIRA FARMACÊUTICA 
– FALTA REGULAMENTAR UM 
ASPETO DECISIVO: O INTERNATO
Podemos dizer que os farmacêuticos hospita-
lares ou os que, em geral, trabalham na Admi-
nistração Pública, têm agora as suas carreiras 
reconhecidas, recuperando um processo inter-
rompido há cerca de duas décadas?

O que podemos dizer é que os farmacêuticos que 
trabalham nas unidades do SNS têm hoje uma 
carreira especial, autónoma, que os diferencia dos 
restantes grupos profissionais e que reconhece 
as suas importantes funções não só na Farmácia 
Hospitalar, mas também no domínio das Análises 
Clínicas e da Genética Humana. Vários farma-
cêuticos já transitaram para esta nova carreira e 
já abriram concursos públicos para contratações 
com este novo enquadramento. Mas falta ainda 
regulamentar um aspeto decisivo para a OF, que 
é o Internato Farmacêutico. Foi uma luta de qua-
se 20 anos, que teve momentos decisivos duran-
te este nosso último mandato na OF, e em que 
ficou evidente a união da classe em torno deste 
desígnio. Várias entidades, associações setoriais, 
personalidades e responsáveis políticos associa-
ram-se publicamente a esta causa. E nem de ou-
tra forma poderia ter sido, pois sempre foi esse 
o retorno que deles tivemos ao longo dos anos. 
Sempre reconheceram o caráter estratégico das 
funções destes profissionais de saúde. São eles que 
garantem a segurança, a qualidade e a eficácia 
dos medicamentos, dispositivos médicos e outras 
tecnologias de saúde utilizadas nos hospitais. E 
assumem responsabilidades sobre uma das prin-
cipais rubricas de despesa dos nossos hospitais: 
não podemos esquecer que aqui o país gasta mais 
de mil milhões de euros em medicamentos. A 
aprovação da Carreira Farmacêutica foi segura-
mente um dos momentos mais marcantes deste 
mandato, mas temos plena consciência de que 
este percurso ainda não terminou.

O que falta ainda para a conclusão da equipara-
ção dos farmacêuticos aos restantes grupos pro-
fissionais, como médicos e enfermeiros no SNS?
Falta a regulamentação de um internato para 
os farmacêuticos que iniciam a sua atividade 
nos hospitais. No fundo, estamos a falar de uma 
formação estruturada, que capacite estes novos 
profissionais para as diferentes funções nos seus 
serviços e que garanta o seu desenvolvimento 
profissional. De pouco serve a contratação de 
novos recursos se depois não formos capazes de 
os formar, integrar e potenciar o seu crescimento. 
Mas não me parece relevante falar nesta equipa-
ração a outros profissionais de saúde. Cada um 
tem as suas funções diferenciadas e, verdade seja 
dita, temos assistido nestes últimos anos a uma 
maior sensibilidade política para o tema das car-
reiras profissionais. A própria proposta de revisão 
da Lei de Bases da Saúde dá-lhes essa importân-
cia. Somos vários grupos profissionais, cada um 
com as suas especificidades. Caberá aos nossos 

líderes encontrar soluções de compromisso que 
respondam a estas especificidades e que, funda-
mentalmente, garantam a segurança e qualidade 
dos cuidados.

A SUSTENTABILIDADE E 
SOBREVIVÊNCIA DAS FARMÁCIAS 
Quanto à rede de farmácias e à absoluta neces-
sidade de a manter e reforçar em proximidade 
aos cidadãos, mas de a revitalizar em termos 
económicos, o que preocupa a Bastonária?
Preocupa-me que o esforço, a disponibilidade e as 
competências que os colegas adquirem ao longo 
da sua vida profissional não sejam reconhecidos. 
Que os projetos em que nos envolvemos não te-
nham continuidade por motivos económicos. 
Preocupa-me que o Estado, que investe durante 
cinco anos na formação de profissionais de saúde 
altamente diferenciados, os veja depois partir ou 
abandonar a profissão com que sonharam por 
falta de condições laborais. A rede de farmácias 
foi, seguramente, uma das atividades económi-
cas mais afetadas pela crise e pelo ajustamento 
financeiro acordado com a troika. As farmácias 
vivem ainda sérios problemas de sustentabilidade 
e sobrevivência. Conheço pessoalmente alguns 
casos. Os farmacêuticos sofrem na pele os efeitos 
desta conjuntura, tanto os proprietários e diretores 
técnicos como toda a equipa. O resultado está à 
vista na franja mais jovem da profissão.

Crê que a rede de farmácias, tal qual a conhe-
cemos, corre perigo? Considera que é preciso 
tudo fazer para evitar novos riscos?
As farmácias são uma instituição. As nossas são 
uma referência mundial. Os programas que de-
senvolvemos são citados em todo o mundo, nos 
mais importantes congressos, pelos mais concei-
tuados especialistas. Muito dificilmente perdere-
mos essa bagagem. Tal só foi possível, no entan-
to, graças à visão de muitos farmacêuticos, que 
sempre escolheram os melhores caminhos para 
hoje aqui chegarmos. Sempre colocaram o setor 
na vanguarda das tecnologias; identificaram áreas 
nucleares em que as farmácias deveriam investir; 
sempre apoiaram projetos de índole social, junto 
das comunidades, criando uma relação de afeto 
com os seus utentes. Quando um Presidente da 
República afirma publicamente a defesa do mo-
delo de farmácia tal como hoje o conhecemos, 
estamos confiantes de que não aparecerão ideias 
peregrinas, ideologias neoliberais ou interesses 
económicos que desvirtuem este modelo que 
tão bem serve os interesses da população. Os 

ABRIR A PORTA É O PRINCÍPIO (…). DEPOIS, SERÁ A ALTURA DE ABRIR A JANELA, 
E ISSO IRÁ TRADUZIR-SE NUM ACESSO DIRETO A PESSOAS QUE GEREM UMA 
LINHA. NA VERDADE, SERÁ UMA VIA VERDE ORDEM. FIZEMOS OS ROTEIROS, MAS 
ESTAMOS LONGE DA PARTICIPAÇÃO DESEJADA
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portugueses teriam dificuldade em perceber que 
se danificasse o que funciona bem, quando se vê 
à nossa volta a prioridade que é intervir no SNS 
para garantir o direito à proteção da saúde como 
está previsto na Constituição.

Que falta fazer para que a rede de farmácias 
seja considerada parte integrante do SNS? Que 
significado tem esse atributo para os farmacêu-
ticos comunitários e para as farmácias em geral?
As farmácias são parte integrante do sistema de 
saúde e são parceiras fundamentais do SNS. Têm 
uma relação umbilical, mas emancipada. Fizeram 
o seu caminho lado a lado, mas de forma inde-
pendente. Também devo dizer que sempre hou-
ve maior abertura das farmácias para colaborar 
com o SNS do que o inverso. Não defendemos 
farmácias públicas, nem modelos de abertura de 
farmácias nas instituições do SNS. Defendemos 
que algumas áreas e serviços, em que os farma-
cêuticos já demonstraram benefícios da sua in-
tervenção, possam ser valorizados e estabelecida 
uma colaboração mais intensa com o SNS, em 
especial ao nível dos cuidados de saúde primários. 
Até como economia de recursos, pela sua relação 
custo-efetividade. Aliás, estão em curso projetos 
com médicos de Clínica Geral e Familiar que res-
pondem exatamente a esses desafios. O mesmo se 
passa com a dispensa de medicação para o VIH/
sida, e se estima venha também a acontecer com 
medicamentos oncológicos. Há um conjunto de 
serviços e áreas terapêuticas em que a participa-
ção das farmácias contribuiria para alcançarmos 
melhores indicadores, indo também ao encontro 
do que as pessoas querem: proximidade, disponi-
bilidade e qualidade no atendimento.

Para um melhor funcionamento das farmácias 
na ótica de melhor servir os cidadãos, avançou-se 
em algumas vertentes, como na disponibilidade 
de determinados serviços, quer farmacêuticos, 
quer de índole mais abrangente. É possível e 
aconselhável avançar mais nestas matérias?
A nova Portaria sobre serviços farmacêuticos foi 
um outro passo determinante neste mandato. Só 
quem esteve envolvido neste processo percebe a 
sua complexidade. As farmácias não podem, não 
querem, nem nunca serão clínicas com múltiplas 
valências e serviços. Isso já não é uma farmácia. 
Dito isto, a farmácia é um espaço de saúde. Com 
uma distribuição geográfica homogénea em todo 
o país e com um quadro de colaboradores qua-
lificados que potenciam a prestação de serviços 
diferenciados e valorizados pela população. É neste 
pressuposto de proximidade e qualificação que 
poderemos prestar cada vez mais serviços. Não 
serão seguramente os farmacêuticos a disponi-
bilizar serviços para os quais não têm formação 
de base. Outros profissionais estão muito mais 
habilitados do que nós. Agora, a farmácia, como 
espaço de saúde, repito, pode acolher esses outros 
profissionais para prestar serviços que a popula-
ção procura. Isso já acontece com os serviços de 
enfermagem ou de nutrição. Não nos podemos 

esquecer que, em muitas regiões do interior do 
país, a farmácia é um dos poucos serviços que 
sobreviveu à desertificação.

Há um debate ético a decorrer entre os farma-
cêuticos que se liga à prática ou proibição de 
descontos sobre medicamentos sujeitos a pres-
crição médica. Para a Ordem, o que deve ser 
feito? O que é que foi obtido até agora?
Neste ano de 2017 assumimos uma posição firme 
em relação à prática de descontos sobre o preço 
dos medicamentos sujeitos a receita médica com-
participados. Não foi sequer uma posição minha, 
ou da Direção Nacional. Foi de todos os farma-
cêuticos, que, em Assembleia Geral, aprovaram 
uma resolução sobre o assunto. É uma questão de 
igualdade entre todos os portugueses, indepen-
dentemente da sua condição socioeconómica, 
ou da região do país em que vivem. Em nome da 
coesão social, não é admissível que alguém possa 
ser beneficiado num bem essencial. Abordámos 
este tema com o Ministério da Saúde em diver-
sas ocasiões. Houve compreensão e recetividade 
aos nossos argumentos, mas é uma matéria que 

A CONCRETIZAÇÃO DA 
MULTIDISCIPLINARIDADE, DO 
TRABALHO EM EQUIPA, PODE 
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transcende a Saúde. Envolve também a Economia 
e a Autoridade da Concorrência e a experiência 
passada já demonstrou a pouca sensibilidade 
destes players para estes problemas sociais. A 
Saúde é um mercado imperfeito que, se não tiver 
estas barreiras protetoras, corre o sério risco de 
fomentar as desigualdades sociais.

Um novo regime de funcionamento das far-
mácias, incluindo novos horários de abertura 
ao público e a instalação de novos circuitos de 
distribuição dos medicamentos, é já uma ma-
téria irreversível? Não será importante comu-
nicar melhor aos cidadãos o que pretendem 
as farmácias?
Vamos por partes: a liberalização do horário de 
funcionamento das farmácias levou a que várias 
optassem por um funcionamento alargado ou 
mesmo ininterrupto (estão abertas 24 horas). 
No entanto, o regime de turnos e disponibilida-
de ainda não tem em conta esta nova realidade, 
possibilitando (e obrigando) que duas farmácias 
relativamente próximas estejam abertas (uma por-
que está de serviço; a outra porque optou por um 
horário alargado). Este cenário precisa ser revisto 
e a Ordem tem desenvolvido contactos com o 
Governo e autarquias para sensibilizar para esta 
nova realidade. É um tema sensível, que causa 

alguma relutância, principalmente junto dos au-
tarcas, fundamentalmente por receio de falta de 
cobertura. Em devida altura, foi apresentado um 
projeto-piloto, que está a decorrer na região de 
Trás-os-Montes, denominado SAFE – Serviço de 
Assistência Farmacêutica, para entrega de medi-
camentos urgentes ao domicílio. Garante-se assim 
que em situações de urgência, independentemente 
do dia e hora, os utentes recebem no conforto da 
sua casa, os medicamentos de que necessitam. 
Ora isto remete para a questão seguinte, relacio-
nada com a comunicação de novos projetos. Se 
reparar tem sido esta a prática do setor ao longo 
de vários anos. Os projetos começam com ex-
periências-piloto, que servem não apenas para 
ir afinando procedimentos, mas também para 
avaliação da sua relação benefício-custo e para 
que a população se vá familiarizando, percebendo 
as suas vantagens e formas de acesso.

ANÁLISES CLÍNICAS E GENÉTICAS: 
ESTÁ A ACONTECER É A DESTRUIÇÃO 
DE UM SETOR QUE FUNCIONA E É 
QUERIDO
Há quem receie pela continuidade dos labora-
tórios de análises privados, que constituem um 
importante serviço por todo o território nacio-

nal e de proximidade aos cidadãos. Quando se 
promove a internalização desta atividade para 
dentro dos hospitais públicos em nome de uma 
racionalidade económica que, no mínimo, é 
muito contestada, que pode dizer a Ordem e a 
sua Bastonária de forma serena e útil?
Podemos dizer que as convenções do Estado com 
entidades privadas, neste caso os laboratórios de 
análises clínicas e genética humana, não podem 
terminar sem que uma alternativa (a internaliza-
ção, ou o que quer que seja) esteja devidamente 
fundamentada. E a verdade é que, até hoje, não 
se provaram os benefícios para o Estado, e muito 
menos para os cidadãos, da exclusão dos privados 
do circuito das análises. Nem em custos, nem em 
proximidade e comodidade para os que preci-
sam de fazer análises. Parece-nos que a opção é 
ideológica, indiferente à vontade dos cidadãos e 
à qualidade dos serviços. Como determina a Lei 
de Bases da Saúde – a atual e a que virá – o siste-
ma de saúde português resulta de um equilíbrio 
público-privado-social; ora o que está a aconte-
cer neste particular é a destruição gratuita de um 
setor que funciona e é querido pelas populações. 
E essa destruição é feita em nome de ganhos que 
nunca foram provados. Vamos prová-lo, com 
certeza, e vamos fazer com que os responsáveis 
políticos tenham que integrar a evidência na sua 
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decisão ou de forma explícita ignorá-la provan-
do assim que não é o cidadão que está em causa 
nesta transformação mas outro tipo de retórica.

Pode adiantar alguma conclusão do estudo so-
bre o setor que foi solicitado à Nova SBE? Para 
quando a sua divulgação pública?
Na verdade, a Ordem encomendou não um, mas 
dois estudos à NOVA SBE, que contam também 
com apoio das associações setoriais. No caso das 
Análises Clínicas, queremos conhecer a cobertura 
e distribuição geográfica dos laboratórios de análi-
ses clínicas, a satisfação dos utentes com o serviço 
prestado pelos operadores convencionados e, de 
um modo geral, as vantagens/desvantagens de um 
modelo de complementaridade com o SNS no âm-
bito dos meios complementares de diagnóstico e 
terapêutica. Os laboratórios clínicos privados, que 
durante muitos anos asseguraram a proximidade 
das populações aos MCDT, atravessam também 
sérias dificuldades e problemas sustentabilidade, 
em grande parte devido a decisões administrativas 
das de internalizar a realização destes exames. Te-
mos dúvidas sobre as vantagens económicas destas 
decisões, mas mais do que um olhar financeiro 
para o problema, queremos saber se as pessoas 
valorizam o serviço prestado nestas unidades. 
Trata-se, no fundo, de apresentar evidência que 
sustente decisões futuras neste domínio.

E o outro estudo?
Diz respeito à atividade farmacêutica nos Serviços 
Farmacêuticos Hospitalares. É um trabalho que 
envolve a colaboração de muitos colegas, aos quais 
tem sido pedida uma descrição pormenorizada 
das suas funções e responsabilidades. Espera-
mos também neste domínio apresentar resulta-
dos que sustentem a relevância da atividade dos 
nossos farmacêuticos nos hospitais. Não posso 
nesta fase adiantar uma data para apresentação 
dos resultados. Estamos mais preocupados em 
apresentar um trabalho tecnicamente robusto e 
que fundamente decisões estratégicas sobre estes 
dois sectores.

A OF TEM DE APROXIMAR-SE DOS 
FARMACÊUTICOS INVESTIGADORES
Os investigadores farmacêuticos queixam-se de 
que a Ordem não os apoia convenientemente, 
não havendo ideia de quantos são os que tra-
balham nesta área? Considera este um tema 
a que é necessário dar uma resposta rápida?
Sim, os farmacêuticos que se dedicam à investi-
gação científica têm razão. A Ordem terá a muito 
curto prazo de se aproximar de todos os licencia-
dos em Farmácia que se dedicam à ciência, regis-
tando-os, procurando saber o que os preocupa e 
dar resposta às suas inquietações.

No capítulo dos ensaios clínicos, Portugal con-
tinua a perder capacidade concorrencial para 
países europeus e outros. Arriscamo-nos a ser 
residuais. O que acha que teremos de fazer para 

parar o desinteresse da indústria pelo nosso 
País, quer ao nível dos ensaios, quer na intro-
dução de inovação?
Infelizmente, já somos residuais. A nossa com-
petitividade nesta área está a perder pontos con-
tinuamente e parece-nos importante reverter a 
situação com urgência. Para os hospitais, os en-
saios são uma fonte alternativa de receitas, além de 
constituírem um fator de atração para a indústria 
da inovação e para novas moléculas. Com uma 
oferta bem estruturada só temos a ganhar, o país, 
os profissionais de Saúde e os doentes. 

E porque há essa diminuição de competitividade?
Governo após governo, seja qual for o partido, e 
sistematicamente na área do medicamento e na 
área da saúde, devemos eleger a área da investi-
gação clínica como a que promove o desenvol-
vimento, melhora a economia, e que sobretudo 
dá acesso à inovação e aos doentes que dela pre-
cisam. E também traz, além disso, know-how 
muito importante para os profissionais. Hoje, há 
passos que a Europa está a dar para não perder, 
como um todo, competitividade nestas áreas. Mas, 
dentro da Europa, se não lutarmos, nos nossos 
hospitais e nos centros de investigação dentro dos 
hospitais, que hoje já têm massa crítica, e que se 
organizaram para responder aos ensaios de uma 
maneira profissional, para superar obstáculos que 
ainda se levantam...

Tais como?
São aspetos quase básicos. Recentemente, numa 
sessão da Faculdade de Farmácia, um dos melho-
res investigadores que temos na área dos ensaios 
clínicos, do IPO do Porto, dizia que, com tudo o 
que têm feito, só precisavam que não lhes crias-
sem obstáculos. Ou seja, que pudessem recrutar 

diretamente médicos para a investigação clínica, 
e não seguir todas as regras, que são mais de ano 
para ano. E de facto sentimo-lo na universidade, 
na saúde, em qualquer área: temos de aliviar a 
carga burocrática que o Estado exige para que a 
nossa economia funcione. Precisamos agilizar e 
modernizar as estruturas do Estado. E, além disso, 
temos de motivar o nosso capital humano para 
levar para a frente estes projetos inovadores. Mes-
mo os hospitais privados, que nunca olharam para 
os ensaios clínicos como uma área interessante, 
hoje olham para eles de outra maneira. Até por-
que já têm os médicos que exercem medicina e se 
dedicam à investigação clínica ao mesmo tempo. 
E têm recursos e menos burocracia...

O estudo da Apifarma sobre os ensaios clínicos 
mostra esse declínio, mas ainda nos situa num 
patamar interessante?
É verdade que em algumas áreas já fomos mais 
fortes do que somos hoje. Mas noutras fomos re-
cuperando. Não é justo, portanto, dizer que nos 
tornámos residuais em relação ao passado. Não 
crescemos como devíamos crescer e podemos ver 
o nosso impacto diminuir porque, em primeiro 
lugar, há países na Europa que não eram muito 
competitivos e que investiram durante a última 
década, como a Polónia e a República Checa.

Falava de obstáculos. Mas pode ainda haver 
outro: da descoberta da inovação à entrada no 
mercado podemos ter de esperar muito. Não foi 
o caso do ensaio clínico com os medicamentos 
de última geração, capazes de curar a hepatite C, 
no hospital de Santa Maria? A comparticipação 
dessas novas terapêuticas foi uma via-sacra...
Pode ser um impasse difícil. Se os pacientes que 
integraram o ensaio clínico estão curados, o passo 
seguinte será dar acesso ao tratamento a todos os 
outros. Isso pode também gerar desigualdade e é 
uma grande preocupação para quem tem de de-
cidir. A relação com a comparticipação é difícil, 
porque a gestão que temos de fazer dos dinheiros 
públicos destinados à compra de medicamentos 
acaba por nos deixar num estado de uma certa 
fragilidade ou insustentabilidade potencial. Mas 
a verdade é que quando nós identificamos uma 
terapêutica que salva ou que implica um prolon-
gamento de vida, ao atrasarmos a sua entrada 
podemos estar a comprometer vidas. Foi o que 
aconteceu a alguns doentes de hepatite C, aos 
quais não chegámos a tempo. Pelo menos, é pro-
vável que tenha acontecido. Mas também temos 
aqui modelos que ligam a investigação clínica ao 
aguardar pelo momento de o medicamento estar 
disponível no mercado português, comparticipado. 
Temos as situações das autorizações excecionais, 
por exemplo, e com base numa figura hoje per-
mitida pelo Estado português, e que não o era há 
dez anos, que são os programas de acesso precoce 
(PAP). São claramente uma forma de introduzir 
mais cedo medicamentos para aqueles que ver-
dadeiramente não os podem dispensar. Penso 
que isso é um avanço.

O IMPORTANTE É QUE NÃO 
HAJA DOENTES QUE, POR 
RAZÕES ECONÓMICAS, 
NÃO TENHAM ACESSO ÀS 
TERAPÊUTICAS QUE OS 
MÉDICOS LHES PRESCREVEM 
(…). OS QUE PODEM DAR 
MAIS, DEVEM DAR MAIS, PARA 
SEREM POUPADOS OS QUE 
POUCO OU NADA TÊM
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O “NOVO” MINISTÉRIO
Que comentário lhe merece a mudança da 
equipa do Ministério da Saúde a um ano de 
eleições legislativas?
Nenhum. É uma decisão do primeiro-ministro. 
E não é um modelo novo. Não foram muitos os 
ministros da saúde que conseguiram manter-se 
durante toda a legislatura. E isto mostra bem as 
dificuldades, agora cada vez mais intensas, de con-
seguir governar na área da saúde, um ecossistema 
muito complexo, com múltiplos desafios, agentes 
e profissionais, sendo também uma área de con-
fronto político intenso sobretudo em épocas de 
fim de legislatura e luta eleitoral.

Acredita que a nova equipa ministerial vai 
conseguir avançar com os dossiês que estão 
parados desde a saída da anterior equipa, no-
meadamente os que respeitam as farmácias e 
a carreira farmacêutica?
Acredito que a nova equipa ministerial tem como 
missão, tal como a anterior, cumprir o programa 
do governo para esta legislatura e igualmente ter-
minar os dossiês que estão em curso.

PROJETAR O FUTURO
Olhando para a vida interna da Ordem, qual a 
sua maior preocupação?
A de que os farmacêuticos se unam para garantir 
a concretização de uma estratégia que garanta a 
continuidade da sua qualificação, desempenho 
excelente e reconhecimento pelos portugueses. 
Devemos estar juntos, encontrar soluções para os 
problemas que o País tem e que podemos ajudar a 
resolver. Esta união representa compromisso para 
com uma agenda coletiva. E dá garantia de que a 
Ordem dos Farmacêuticos, cuja origem remonta 
a 1835, como Sociedade Farmacêutica Lusitana, 
não se desvia dos seus princípios fundamentais. 
Reconhecer o nosso contributo histórico é pro-
jetar o futuro.

Que agenda terá a direção da OF para o novo 
mandato?
Uma agenda de continuidade, que de forma cla-
ra assuma para com os farmacêuticos, os por-
tugueses e o País uma trajetória de progresso e 
desenvolvimento.

O projeto “Roteiros” foi a sua marca nestes três 
anos. Qual será a sua nova bandeira em caso 
de vitória nas eleições de fevereiro de 2019?

O Ato Farmacêutico. Está no estatuto, tem impac-
to normativo, mas a sua valorização assistencial 
é fundamental. E o SNS tem que decidir qual é 
afinal o contributo que pretende dos farmacêu-
ticos. A nós cabe-nos dar garantias de promover, 
em equipas multidisciplinares e com os cidadãos, 
ganhos em saúde. Não será fácil ultrapassar as 
nossas propostas. Elas são soluções para o País. 
Nós somos País também, conhecemo-lo muito 
bem, atuamos nas aldeias mais afastadas, contri-
buímos para a coesão social, investimos, damos 
emprego, qualificamos. A nossa voz é uma voz 
que traduz um Portugal desigual, que interpreta 
a vontade de vencer os desafios, que se veste de 
coragem para o combate às desigualdades, pelo 
direito à saúde. Vivemos onde sempre estivemos: 
ao lado dos portugueses.

Que se pode e deve ainda fazer para aproximar 
os farmacêuticos da sua Ordem e fazê-los par-
ticipar mais da vida da OF?
Criar pontes, apoiar o ciclo de vida de cada far-
macêutico. Temos de densificar o nosso gabinete 
jurídico para apoiar mais os farmacêuticos, ter 
um 112 Bastonária para garantir que todas as 
queixas nos chegam sem a burocracia da própria 
instituição. Temos de ter celeridade na criação de 
competências em áreas estratégicas e não perder 
o barco, fazer a viagem que precisamos fazer em 
áreas tradicionais e emergentes na saúde em ge-
ral, no medicamento e dispositivos médicos em 
particular. Não basta dizer que somos... Temos 
mesmo de ser, e que os outros reconheçam que 
trazemos valor, que temos conhecimento, expe-
riência, agilidade emocional. 

A AVALIAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM A PONDERAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO, DEVE 
SER ESTENDIDA AOS DISPOSITIVOS [MÉDICOS] (…). E O ESTADO, COMO COMPRADOR 
PREFERENCIAL DOS PRODUTOS DE SAÚDE, DEVE TER POLÍTICAS QUE VISEM A 
UNIFORMIDADE DE CRITÉRIOS E DECISÃO
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MONTEPIO NACIONAL DA FARMÁCIA, A.S.M.
Rua Marechal Saldanha, 1 | 1249-069 Lisboa | Telf.: 213 400 690 - 213 400 693 
monaf@monaf.pt

VANTAGENS ASSOCIADOS MONAF: Rendas vitalícias, benefício fiscal, prazos de subscrição ajustáveis 
ao perfil do Associado a partir de contribuições mínimas.

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

ADIRA

FUTURO
A UM 

CERTO

PLANO I.I

PLANO V PLANO VI

PLANO I.II

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

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

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

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

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

Pensão Vitalícia 
ao Cônjuge 
Sobrevivo

Proteção aos 
Filhos até 
aos 24 anos

POUPANÇA

Temos sempre uma solução para si! Contacte-nos.  

INVESTIMENTO

PREVIDÊNCIA

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

e de empresas suas participadas
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