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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 chairmirmi an
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-feirafeiraf , vai inaugurar re-
sidências literárias. Bernar-
do Carvalho, um dos nomes 
mais relevantes da literatura 
brasileira, foifoif 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

24h

MP quis 
ouvir Vieira 
e Moniz 
mas não 
conseguiu P36

As eleições 
no Sporting 
vistas por  
Rui Santos 

Histórias num 
país viciado 
em frango 
assado 

PSP fofof i 
alertada 
antes do 
roubo das 
57 Glocks

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

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

DESCENTRALIZAÇÃO

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

RALIZAÇÃ

Aljustrel: 
aqui ainda 
se renovam 
gerações 

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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Um triénio para consolidar
Depois de um ato eleitoral com grande par-
ticipação, especialmente se comparado aos 
anteriores, inicia-se agora um novo mandato 
dos órgãos sociais da Ordem dos Farma-
cêuticos. A expressão do voto, ainda que 
não represente a a�uência desejada para 
pleno prestígio e representatividade da Or-
dem, signi�ca para os eleitos uma enorme 
responsabilidade. Desejamos estar à altura 
dessa exigência, que julgamos interpretar, 
do voto dos farmacêuticos. 
Para os próximos três anos escolhemos dez 
compromissos: 
-  Desenvolver uma Ordem mais participada 

pelos farmacêuticos 
-  Vincular os mais jovens à pro�ssão far-

macêutica 
-  Reforçar o Serviço Nacional de Saúde e, 

através dele, o Sistema Nacional de Saúde
-  Dar mais voz aos cidadãos com doença 
-  Reforçar a Deontologia e a Ética como 

pilares da nossa a�rmação pro�ssional
-  Valorizar o Ato Farmacêutico, investindo 

na excelência da nossa quali�cação cien-
tí�ca e na capacidade da nossa investiga-
ção se translacionar para o quotidiano dos 
portugueses

-  Prosseguir, com base na evidência, a edu-
cação e ação para o uso em segurança do 
medicamento e dos dispositivos médicos

-  Estimular a investigação farmacêutica e 
reforçar a ligação entre a Academia e a 
pro�ssão

-  Fortalecer a cooperação com os países da 
lusofonia

-  Fortalecer a criação de valor da Indústria 
farmacêutica no cluster da Saúde. 

São dez compromissos que renovam e con-
solidam o nosso contrato social com os far-
macêuticos, com os portugueses e com o País. 
Cada um deles remete-nos para problemas 
que reclamam soluções e�cazes e em tem-
po útil. Destaco, no sexto ponto, a criação 

de um Código de Ética pro�ssional, que só 
poderá resultar de um debate franco e muito 
participado por todos nós. Quando se pede 
mais participação, não nos devemos ater aos 
atos eleitorais, embora esses momentos sejam 
capitais para a nossa instituição. É a vida, ou 
a sobrevivência da OF, que está em causa. A 
longevidade da Ordem depende em razão 
direta da atitude deontológica que acom-
panha o exercício diário da nossa pro�ssão.
E, nesta pequena introdução, destacaria 
apenas um outro dos nossos compromis-
sos: o de valorizar o ato farmacêutico. Isto 
signi�ca oferecermo-nos mais à sociedade, 
prestando mais e melhores serviços, seja 
nas farmácias, nos laboratórios ou nas uni-
dades de Saúde. Dito de outro modo: não 
colocamos à frente uma reivindicação, mas, 
como consequência das nossas capacidades 
e saberes, desejamos o reconhecimento de 
todos na justa medida do nosso contributo 
para o bem-estar dos portugueses.
Queremos fazer mais e, se o conseguirmos, 
seremos recompensados.
Gostaria que, no �nal do triénio, os nossos 
dez compromissos fossem dez certezas, dez 
conquistas, dez vitórias. Se assim for, o nos-
so tempo – de eleição para uns e reeleição 
para outros – não terá sido desperdício, mas 
ganho para os farmacêuticos portugueses e 
para a saúde dos portugueses.

VIAJAR, OUVIR, SABER
A presente ROF foi feita com este espírito de 
consolidação e renovação. Passamos revista 
ao Ensino das Ciências Farmacêuticas fazen-
do uma viagem pelas instituições, e ouvindo 
os docentes e os estudantes. Entrevistámos, 
quase em complementaridade, o novo reitor 
da Universidade de Coimbra, o nosso cole-
ga e professor catedrático Amílcar Falcão. 
Também para lermos sobre novas experiên-
cias da atividade farmacêutica, publicamos 
um texto, deveras interessante, assinado por 
colegas nossos, jovens radicados na Noruega. 
E deixámos a um olhar externo – no caso, à 
jornalista Sónia Trigueirão – a preocupante 
escassez de medicamentos na nossa rede 
de farmácias.
Para completarmos o ciclo de entrevistas a 
dirigentes de ordens pro�ssionais na Saúde, 
fomos ouvir a Bastonária dos Enfermeiros, 
Ana Rita Cavaco, que, respondendo sempre 
de forma franca e frontal, não se furtou a 
qualquer pergunta de Ricardo Nabais, nosso 
jornalista convidado.
A ROF oferece ainda, entre outros temas, 
as notícias que rodeiam os farmacêuticos 
e um resumo, incluindo os resultados das 
votações, do Ato Eleitoral de 9 de fevereiro.
Boas leituras! 

Ana Paula Martins
Lisboa, abril de 2019

EditorialBastonária da Ordem  
dos Farmacêuticos 

QUANDO SE PEDE MAIS PARTICIPAÇÃO, NÃO NOS DEVEMOS ATER 
AOS ATOS ELEITORAIS. É A VIDA, OU A SOBREVIVÊNCIA DA OF, QUE 
ESTÁ EM CAUSA.
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“Residência Farmacêutica”, a nomenclatura 
aprovada para o que vulgarmente era 
referido até recentemente como internato 
farmacêutico, permitirá o ingresso e 
progressão profissional dos jovens 
farmacêuticos que venham a ser contratados 
para os hospitais públicos. “Reconhecida a 
carreira, temos já fechado o instrumento 
para que a normalidade possa regressar aos 
serviços farmacêuticos hospitalares e os jovens 
farmacêuticos possam ingressar nos nossos 
hospitais”, disse o membro do Governo.
O Ministério da Saúde propôs a designação 
de Residência Farmacêutica para este 
internato, termo também utilizado na carreira 
dos farmacêuticos hospitalares espanhóis, 
mantendo, no entanto, o conteúdo funcional 
proposto pelo Sindicato, assente numa 
formação especializada de quatro anos que 
visa a preparação e especialização dos novos 
farmacêuticos que ingressam nos hospitais do 
SNS.
Francisco Ramos anunciou ainda a criação 
de um grupo de trabalho para uniformizar 

o acesso e o registo pelos serviços 
farmacêuticos hospitalares aos processos 
clínicos dos doentes. A prática já está instituída 
em alguns hospitais do país, mas terá agora um 
caráter vinculativo. A generalização do acesso 
aos processos clínicos requer a uniformização 
e parametrização da plataforma informática 
utilizadas nos hospitais, num processo em que 
vão estar envolvidos os Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde e o Colégio de 
Especialidade de Farmácia Hospitalar da OF.
Este tema foi também aflorado pelo então 
presidente do Conselho do Colégio de Farmácia 
Hospitalar, António Melo Gouveia, durante 
a abertura das jornadas, insistindo na sua 
urgência e na relevância desta ferramenta 
para a segurança dos cuidados que são 
prestados aos doentes. Melo Gouveia terminou 
o mandato como presidente do Conselho do 
Colégio, dando lugar a Paula Campos, eleita 
no sufrágio realizado a 9 de fevereiro. Nesta 
sua última intervenção, recordou o trabalho 
desenvolvido ao longo de três mandatos 
(dois como presidente; um como vogal), 

destacando as alterações no modelo de exame 
de especialidade, a elaboração de Manuais, 
a organização periódica das Jornadas ou os 
contributos para a criação da Carreira.
A presidente eleita, Paula Campos, falou sobre 
os temas em debate na presente edição das 
jornadas, em especial sobre a necessidade de 
os farmacêuticos hospitalares apresentarem 
evidencia das suas intervenções. Lembrou 
também o novo regulamento de competências, 
recentemente aprovado pela Direção Nacional 
da OF, que prevê a apresentação de propostas, 
a título individual, por membros da OF, para 
criação de novas competências.

O INTERESSE PÚBLICO DOS FARMACÊUTICOS
Igualmente presente nesta sessão de abertura, 
a bastonária da OF destacou o empenho do 
Governo em garantir que os farmacêuticos 
são parte integrante do SNS, com um roteiro 
próprio de qualificação e diferenciação. “Os 
interesses dos farmacêuticos só são legítimos 
se perseguirem o interesse público”, disse 
a bastonária. Ana Paula Martins referiu que 
as farmácias hospitalares enfrentam graves 
problemas de falta de recursos humanos. 
Não apenas de farmacêuticos, mas também 
de técnicos de diagnóstico e terapêutica e 
assistentes operacionais. Estas restrições, 
realçou, acentuam-se com ausências de 
colegas por variadíssimas razões, desde 
reformas, baixas médicas ou licenças de 

GOVERNO ANUNCIA ACORDO SOBRE  
“RESIDÊNCIA FARMACÊUTICA”

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, anunciou, 
durante a sessão de abertura das XI Jornadas de Farmácia Hospitalar, a 
25 de fevereiro, a conclusão das negociações entre o Ministério da Saúde 
e o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos para regulamentação da 
Carreira Farmacêutica no Serviço Nacional de Saúde (SNS). 
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maternidade, pelo que defende a criação de um 
mecanismo que permita a rápida substituição 
destes colaboradores e a renovação do quadro 
farmacêutico no SNS. A terminar a bastonária 
sublinhou a coragem da ministra da Saúde, ao 
assumir a responsabilidade de avançar com 
a contratação de recursos humanos para os 
serviços farmacêuticos do Hospital de São João, 
na sequência das restrições anunciadas ao 
horário de funcionamento noturno.
As XI Jornadas de Farmácia Hospitalar 
foram organizados pelo Conselho do Colégio 
de Especialidade de Farmácia Hospitalar 
da OF sob o tema “Evidência na Prática 
Farmacêutica”, reunindo mais de uma 
centena de farmacêuticos hospitalares 
portugueses para um debate sobre a atividade 
desenvolvida nos serviços farmacêuticos 
dos hospitais. Em discussão estiveram os 
condicionamentos à atividade dos serviços 
farmacêuticos hospitalares, essencialmente 
pela falta de recursos humanos, que motivou 
já alterações nos horários de funcionamento e 
encerramentos no período noturno. 
A OF tem advertido para a necessidade 
urgente de concluir a regulamentação da 
Carreira Farmacêutica no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), restituída em agosto de 2017. O 
atraso na regulamentação de um internato 
farmacêutico impede a contratação de novos 
recursos humanos farmacêuticos para o SNS, 
pela ausência de um percurso formativo e de 

um modelo de progressão e desenvolvimento 
profissional que garanta a sua preparação e 
a especialização para as diferentes funções e 
responsabilidades em Farmácia Hospitalar.
Destaque ainda para a realização de uma Mesa 
Redonda sobre a implementação da diretiva 
europeia sobre medicamentos falsificados 
nas farmácias hospitalares. Há cerca de 
um ano, o Colégio de Farmácia Hospitalar 
antecipava um impacto significativo da 
aplicação dos procedimentos previstos no 
Regulamento Delegado, pelo desvio de recursos 
humanos para funções administrativas e 
pela complexidade acrescida em processos 

relacionados com devoluções a fornecedores 
ou em empréstimos entre hospitais, que em 
muitos casos são a via mais expedita para 
garantir o acesso dos doentes a medicamentos 
que lhes são essenciais.
No final do evento, a organização atribuiu 
o Prémio Pegadas – Deixe a sua Marca no 
Percurso da Farmácia Hospitalar, no valor de 
1500 euros, ao melhor trabalho desenvolvido 
por farmacêuticos portugueses na área da 
Farmácia Hospitalar, cujo contributo permita 
disponibilizar projetos, procedimentos, boas 
práticas e iniciativas de relevo para a prática 
diária de todos os farmacêuticos hospitalares.
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Os deputados pretendiam conhecer 
a realidade da atividade dos Serviços 
Farmacêuticos hospitalares, bem como a 
resposta do Governo aos apelos sucessivos 
da OF e dos farmacêuticos hospitalares 
sobre a falta de recursos nestas unidades. 
Acompanhada pela presidente do Conselho 
do Colégio de Especialidade de Farmácia 
Hospitalar, Paula Campos, responsável dos 
Serviços Farmacêuticos da Unidade de 
Portimão do Centro Hospitalar do Algarve, e 
pelos diretores dos Serviços Farmacêuticos 
do IPO Lisboa, Hospital de São João e Centro 
Hospitalar V.N. Gaia/Espinho, a bastonária 
e a diretora nacional da OF, Helena Farinha, 
explicaram os motivos que levaram a OF a 
assumir uma posição pública sobre o assunto. 
“Há muitos anos que a falta de recursos 
humanos nos serviços farmacêuticos do 
SNS atingiu o limite”, começou por dizer a 
bastonária. “E sabíamos que a reposição das 35 
horas, em junho do ano passado, iria acentuar 
e aumentar a pressão sobre as farmácias 
hospitalares”, acrescentou. A responsável da OF 
lembrou os resultados de um estudo realizado 
nessa altura pela OF sobre as carências nos 

serviços farmacêuticos hospitalares, que 
apontavam para a necessidade de cerca 
de 250 profissionais (144 farmacêuticos, 
143 técnicos superiores de diagnóstico e 
terapêutica, 57 assistentes operacionais e 24 
assistentes técnicos). “Se dependesse da OF, 
algumas destas farmácias teriam fechado. 
Se continuam a funcionar é porque nós, 
farmacêuticos, não abandonamos os serviços, 
trabalhamos até à exaustão”, realçou.

RESIDÊNCIA FARMACÊUTICA 
É SOLUÇÃO
A bastonária reconheceu o trabalho e atenção 
do Governo para este problema. Desde a 
instituição da Carreira Farmacêutica, em 2017, 
passando por despachos ministeriais para 
autorização de contratação de recursos, mas 
advertiu para a morosidade e complexidade 
destes processos de recrutamento, que 
retiram competitividade e afastam recursos 
dos serviços públicos. Apesar destes esforços, 
“a verdade é que não há novos farmacêuticos 
no SNS desde junho”, desde a regresso ao 
horário semanal das 35 horas. Ana Paula 
Martins lembrou que os farmacêuticos já 

não podem ser contratados como técnicos 
superiores de saúde, pois o recrutamento de 
farmacêuticos tem um novo enquadramento, 
ao estarem abrangidos pela Carreira 
Farmacêutica no SNS. 
A solução, para a bastonária, é a aprovação 
pelo Governo do Internato Farmacêutico, 
designado por Residência Farmacêutica, e 
a abertura de vagas para estes “residentes”, 
cobrindo assim as carências dos serviços 
farmacêuticos de todo o país. A bastonária 
comentou também a recente publicação do 
Despacho n.o 2283-A/2019, reconhecendo que 
atribui “maior autonomia às administrações 
hospitalares para contração de recursos 
humanos”, mas que se refere apenas aos 
enfermeiros e assistentes operacionais. A 
deputada do PS Marisabel Moutela assegurou, 
um pouco mais à frente, ainda nesta 
audição, que o diploma abrange também os 
farmacêuticos hospitalares.
Na mesma linha da bastonária, os colegas 
farmacêuticos hospitalares testemunharam 
situações concretas e restrições específicas 
nos seus Serviços Farmacêuticos, bem como 
outras limitações reportadas por colegas de 
vários outros hospitais do país.
Os exemplos fornecidos aos deputados 
serviram de base para os projetos de 
resolução apresentados posteriormente 
pelo BE, CDS-PP, PSD e PCP recomendando 
ao Governo o investimento nas farmácias 
hospitalares do SNS. Os deputados solicitam 
a contratação de profissionais em falta 
nos serviços farmacêuticos hospitalares, 
a realização de obras e requalificação 
dos espaços, a aquisição e renovação 
de equipamentos e infraestruturas e a 
implementação da Residência Farmacêutica, 
bem como a consequente abertura de vagas.

FARMACÊUTICOS HOSPITALARES SENSIBILIZAM  
DECISORES POLÍTICOS
A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (OF) esteve na Comissão 
Parlamentar de Saúde, a 20 de março, para uma audição requerida 
pelo CDS-PP, com carácter urgência, sobre a situação dos serviços 
farmacêuticos hospitalares, não só no Hospital de São João, no Porto, 
onde foram noticiadas restrições no funcionamento noturno, como em 
todos os restantes hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Ana 
Paula Martins esteve acompanhada por responsáveis e diretores de 
serviços farmacêuticos hospitalares, que relataram aos deputados várias 
limitações na atividade das farmácias hospitalares.
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A farmácia comunitária situada no 
perímetro do Hospital Beatriz Ângelo, em 
Loures, vai continuar em funcionamento. 
O contrato de concessão terminava 
em abril de 2019, mas uma iniciativa 
legislativa de cidadãos, com mais de 20 mil 
assinaturas, levou o Parlamento a aprovar 
um diploma que assegura a “manutenção 
em funcionamento das farmácias de 
dispensa de medicamentos ao público 
nas instalações dos hospitais do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), existentes a 1 
de março do corrente ano”. O decreto 
agora aprovado prevê a abertura de novo 
concurso público para exploração desta 
unidade, mas concede um prazo de três 
meses de prorrogação dos contratos que 
tenham cessado desde 1 de março, no qual 
se inclui a Farmácia Beatriz Ângelo.
O processo legislativo foi alvo de forte 
oposição por parte da Ordem dos 
Farmacêuticos e das associações setoriais, 
que discordam do modelo de abertura 
de farmácias privadas nos hospitais 
públicos, tendo sublinhado os resultados 
das experiências nas restantes unidades 
de saúde do SNS. Em Carta Aberta dirigida 

ao presidente da Comissão Parlamentar 
de Saúde, estas entidades manifestaram 
profunda preocupação com a possibilidade 
de o diploma em discussão no Parlamento 
poder retirar ao Governo a autoridade 
para decidir sobre uma instalação de uma 
farmácia, questionando mesmo os motivos 
para se abrir uma exceção à extinção das 
farmácias privadas nos hospitais públicos, 
tal como previsto no diploma de 2016.
As propostas em discussão admitiam 
também a transferência dos direitos de 
preferência das farmácias comunitárias 
do concelho de Loures para a empresa 
concessionária da farmácia do hospital. 
“O Estado continuaria a planificar a 
rede farmácias e a zelar pelo acesso 
dos portugueses aos medicamentos 
em condições de igualdade em todos 
os concelhos de Portugal, à exceção 
de Loures”, referia a Carta Aberta. Sem 
questionar a legitimidade da petição pública 
dos cidadãos de Loures, recordava-se, no 
entanto, que Portugal é o único país da 
Europa com farmácias de venda ao público 
instaladas nos hospitais. “Agora, Loures vai 
ser caso único no mundo!”, sublinharam.

FARMÁCIAS DE LOURES 
ASSEGURAM ENTREGAS  
AO DOMICÍLIO
As farmácias do concelho de Loures disponibi-
lizam desde o dia 12 de março um novo serviço 
de entrega de medicamentos ao domicílio, de-
nominado “Medicamentos, agora em sua casa!”. 
Os pedidos são realizados telefonicamente, com 
supervisão farmacêutica permanente, informan-
do os utentes sobre quais as farmácias com os 
medicamentos ou outros produtos disponíveis 
no imediato. O utente pode escolher a farmácia 
e decidir se prefere deslocar-se ou receber os 
produtos em casa, no prazo de duas horas. O 
serviço está habilitado a receber receitas médi-
cas por SMS ou e-mail sempre que necessário 
e o aconselhamento farmacêutico é garantido 
à distância, em todos os pedidos, por contacto 
direto com os utentes.
O novo serviço “Medicamentos, agora em sua 
casa!” está em fase de projeto-piloto, antes de 
ser alargado a todo o território nacional. Uma 
primeira experiência de entrega de medicamen-
tos ao domicílio decorre também em Bragança, 
desde setembro de 2017.

PARLAMENTO APROVOU MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PRIVADA  
NO HOSPITAL DE LOURES

Os signatários do documento explicam que 
existem diariamente numerosos pedidos 
de fornecimento que não são satisfeitos 
ou, quando o são, é de forma rateada e 
insuficiente para suprir carências. "Noutros 
casos, o fornecimento é apenas assegurado 
vários dias após os pedidos terem sido 
solicitados”, acrescentam. Neste contexto, 
sugerem uma vigilância mais apertada em 
relação às obrigações de fornecimento por 
todos os agentes do circuito do medicamento 
e, se necessário, a realização de ações de 
fiscalização. As farmácias lembram que a 
escassez de medicamentos "dificulta o acesso 
dos utentes e coloca em causa cuidados 
de saúde e a qualidade de vida de todos os 
portugueses”.
O Infarmed informou que foi enviado um 
pedido de informação a todas as farmácias 

que assinaram o documento. A autoridade 
reguladora pretende saber quais os 
distribuidores que não estão a cumprir o dever 
de fornecimento e quais os medicamentos 
que as farmácias têm maior dificuldade 
em obter. A presidente do Infarmed Maria 
do Céu Machado garantiu que a situação 
não é alarmante, que muitos doentes têm 
acesso à sua medicação num período de 
tempo aceitável, além do que que existem 
alternativas terapêuticas para a grande 
maioria dos medicamentos que são alvo 
de ruturas. Maria do Céu Machado lembrou 
também as responsabilidades dos operadores 
e considerou que a incapacidade das 
farmácias aprovisionamento das farmácias 
justifica a maior dificuldade de os utentes 
obterem os medicamentos que necessitam na 
hora indicada.

Para a bastonária da Ordem dos 
Farmacêuticos (OF), o fenómeno justifica-
se com a degradação do preço dos 
medicamentos ao longo dos últimos anos. 
"Os preços dos medicamentos, sejam eles 
de marca ou genéricos, estão de tal maneira 
baixos que já não conseguem sustentar 
todo o circuito até ao doente”, explicou. 
Ana Paula Martins considera fundamental 
realizar um diagnóstico exaustivo à falta de 
medicamentos nas farmácias e perceber 
os fatores que acentuam este problema. 
"O Governo, através do Ministério de Saúde, 
tem de olhar para este indicador e perceber 
porque acontece. Garantir que as empresas 
não distorcem este mercado tão regulado”, 
considera.
Na opinião da bastonária, o problema pode 
ser minimizado com uma política de preços 
dos medicamentos para o ambulatório 
mais equilibrado e com uma alteração do 
modelo de remuneração das farmácias, que 
prestam um serviço público que deve ser 
pago, garantindo assim a sua sobrevivência, 
em especial nas zonas mais carenciadas. "O 
Governo tem de chegar a um acordo com o 
setor", defende.

FARMÁCIAS PREOCUPADAS COM ESCASSEZ DE MEDICAMENTOS
Um grupo de 24 farmácias enviou um abaixo-assinado à presidente 
do Infarmed a solicitar a intervenção da autoridade reguladora contra 
a “degradação do sistema de distribuição de medicamentos” e a 
“generalizada escassez de medicamentos que se observa nas farmácias 
em Portugal” (ver, nesta ROF, secção Outros Ângulos). 
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Apesar das benzodiazepinas serem 
medicamentos indiscutivelmente relevantes 
e necessários em determinados contextos 
clínicos, Portugal apresenta uma taxa de 
utilização desproporcional em comparação 
com outros países da OCDE, o que pode ser 
justificado com uma partilha de informação 
insuficiente entre as diferentes unidades 
estruturais do sistema de saúde e as crenças, 
atitudes e ações dos profissionais de saúde e 
dos próprios utentes.
Os dados apresentados pela diretora do 
Departamento de Informação e Planeamento 
Estratégico do Infarmed, Cláudia Furtado, 
confirmam que Portugal apresenta um dos 
maiores consumos de benzodiazepinas 
reportados entre os países da União 
Europeia, sendo a despesa associada de 
aproximadamente 26 milhões de euros por ano, 
84% dos quais em regime de ambulatório. Esta 
despesa traduziu-se num consumo de mais de 
10 milhões de embalagens de benzodiazepinas 
durante o ano de 2017. Os dados apresentados 
pela representante da autoridade reguladora 
revelam também que a grande maioria dos 
utilizadores (69%) são do sexo feminino e um 
aumento consumo acima da faixa etária dos 50 
anos. Ao longo dos últimos anos ocorreu uma 
ligeira diminuição do número de embalagens 
prescritas nos cuidados de saúde primários, 

mas, por outro lado, um aumento na mesma 
proporção no setor privado. 
Durante esta sessão foram ainda apresentadas 
algumas das ações de intervenção dinamizadas 
a nível local e regional para o uso responsável 
de benzodiazepinas. O projeto Benzodiazepine 
Discontinuation Study (BEDS), coordenado 
pelo professor professor de Medicina, Vasco 
Maria, com a colaboração de Inês Neves, 
mestre em Psicologia Clínica e da Saúde e 
de outros profissionais de saúde, incluindo 
uma farmacêutica, apresenta como foco de 
ação compreender qual a perspetiva dos 
profissionais de saúde sobre o uso responsável 
de benzodiazepinas, delineando, em conjunto 
com esses profissionais, um protocolo de 
ação para o acompanhamento dos utentes 
na descontinuação da toma deste tipo de 
medicação. 
A implementação deste projeto ocorreu 
em 2016, com resultados muito positivos 
no que concerne à intercolaboração entre 
profissionais de saúde. 
Foram também abordadas algumas das 
maiores dificuldades associadas aos 
procedimentos de descontinuação, entre as 
quais o desconhecimento do modo de atuação 
e efeitos farmacológicos destes fármacos pelos 
utentes, assim como a sensação deturpada de 
bem-estar e qualidade de vida que o consumo 

de benzodiazepinas proporciona.
Também a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) se 
encontra a implementar um Programa para 
a Utilização Responsável de Benzodiazepinas, 
disseminando informação junto das Unidades 
Funcionais dos Agrupamentos de Centros de 
Saúde da sua área de jurisdição.  
No final da sessão, o presidente do CRS-OM, 
Alexandre Valentim Lourenço, e a presidente 
da SRSRA-OF, Ema Paulino, destacaram a 
necessidade de uma colaboração profunda 
entre os diferentes profissionais de saúde 
para enfrentar o problema da sobreutilização 
de benzodiazepinas, aproveitando as boas 
experiências dos profissionais de saúde que 
se encontram no terreno. Por outro lado, 
foi ainda reforçado o tópico da formação 
dos profissionais de saúde nas diferentes 
dimensões desta problemática (social, 
económica, cultural, entre outras), assim 
como a promoção de ações de capacitação 
e consciencialização dos cidadãos, que 
potenciem uma participação ativa nas suas 
escolhas em saúde. A concretização de um 
plano de ação multidisciplinar, centrado 
no cidadão, será, sem dúvida, a chave para 
resultados mais positivos a médio e longo 
prazo, no que diz respeito ao consumo 
responsável de benzodiazepinas. 

FARMACÊUTICOS E MÉDICOS DEBATERAM BENZODIAZEPINAS
A Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos (SRSRA-OF) e o Conselho Regional 
do Sul da Ordem dos Médicos (CRS-OM) organizaram uma sessão de debate subordinada ao tema “Uso 
Responsável de Benzodiazepinas”. O evento decorreu no dia 16 de janeiro, na sede da OF, em Lisboa, e contou 
com a participação de alguns dos mais conceituados especialistas na área. 
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O projeto de proposta de lei elaborado 
pela Comissão de Revisão da Lei de Bases 
da Saúde, criada pelo Governo através do 
Despacho n.o 1222-A/2018, vai chegar ao 
Parlamento pela mão de um movimento 
de cívico denominado “Pelas Pessoas, Para 
as Pessoas – Nova Lei de Bases da Saúde”, 
que agrega várias associações de doentes 
e que conta com o apoio da Ordem dos 
Farmacêuticos. 
A petição pública promovida por este 
movimento visa a recolha de assinaturas para 
submissão de uma iniciativa legislativa dos 
cidadãos que replica o projeto de proposta 
de lei entregue ao Governo pela referida 
comissão. O grupo de cidadãos recorda todo 
o trabalho desenvolvido pela Comissão de 
Revisão da Lei de Bases da Saúde, desde 
a metodologia de trabalho, audições e 
contributos individuais e de várias entidades, 
lembrando que a proposta de lei aprovada 
em Conselho de Ministros difere, na forma e 
substância, da versão que foi entregue a 3 de 
setembro do ano passado, ao então ministro 
da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.
“Para além do mais, desconhece-se a 
metodologia de trabalho desenvolvida para 
a elaboração da proposta do Governo, as 
bases técnico-científicas das alterações - 
sendo apenas apresentadas publicamente 
motivações ideológico-partidárias -, e os 
participantes na reflexão e formulação do 
trabalho final”, pode ler-se na exposição 
de motivos da proposta de lei do grupo de 
cidadãos, que não querem, por isso, uma Lei 
de Bases na qual não se revêm.
A proposta de lei do Governo e os projetos 
de lei do PSD, CDS-PP, BE e PCP estão em 
discussão no Grupo de Trabalho criado no seio 
Comissão Parlamentar de Saúde.  

CIDADÃOS QUEREM 
PROPOSTA DA 
COMISSÃO DE REVISÃO 
DA LEI DE BASES  
DA SAÚDE

Desde 2009, a CE adotou 29 decisões 
contra práticas ilegais no fornecimento de 
medicamentos. Nestes casos, as autoridades 
da concorrência investigaram e sancionaram 
práticas anticoncorrenciais conducentes ao 
aumento do preço dos medicamentos, onde 
se incluem (i) comportamentos de exclusão 
destinados a atrasar a entrada de genéricos 
no mercado, (ii) práticas de coordenação 
de preços e repartição de mercado e (iii) 
acordos de colusão entre a empresa do 
medicamento original e do genérico para 
manter este último fora do mercado contra 
partilha dos lucros da primeira. Vários 
outros inquéritos incidiram ainda sobre os 
preços excessivos de medicamentos não 
patenteados.
O aumento dos preços também pode 
resultar de concentrações de empresas 
farmacêuticas que reforçam o poder 
da empresa resultante da operação de 
concentração para fixar os preços. Para 
evitar que os mercados farmacêuticos 
se tornem demasiado concentrados, a 
CE apreciou mais de 80 concentrações 
no setor. Foram detetados problemas em 
matéria de concorrência em 19 casos onde 
as concentrações poderiam ter conduzido 
a aumentos de preços, em especial dos 

produtos genéricos ou dos medicamentos 
biossimilares. A CE só autorizou essas 
concentrações depois de as empresas se 
comprometerem a alienar partes das suas 
atividades a fim de preservar o atual nível 
de concorrência de preços. Além disso, as 
autoridades da concorrência realizaram 
mais de 100 medidas de monitorização do 
mercado e de sensibilização.
O relatório concluiu que as autoridades 
responsáveis pelo controlo do cumprimento 
da legislação ajudaram a manter o nível de 
inovação no setor, ao intervir e ao utilizar 
regras concorrenciais contra práticas 
que poderiam ter distorcido os incentivos 
à inovação. Trata-se, em especial, de 
tentativas de atrasar a entrada no mercado 
de medicamentos genéricos, o que pode 
permitir às empresas retirar indevidamente 
lucros de produtos mais antigos, em vez de 
terem de competir com medicamentos novos 
e inovadores. Por outro lado, a atividade de 
controlo das concentrações da CE contribuiu 
para a inovação e o aumento da escolha de 
medicamentos, impedindo transações que 
poderiam ter comprometido os esforços de 
investigação e desenvolvimento para lançar 
novos medicamentos ou alargar a utilização 
terapêutica dos medicamentos existentes.

COMISSÃO EUROPEIA EMITE RELATÓRIO SOBRE 
CONCORRÊNCIA NO SETOR FARMACÊUTICO
A Comissão Europeia (CE) publicou um relatório sobre a aplicação 
das regras da concorrência no setor farmacêutico, produzido em 
colaboração com as autoridades nacionais da concorrência dos 
28 Estados-membros. O documento apresenta uma visão geral da 
aplicação das regras da concorrência e concentrações no setor 
farmacêutico, descrevendo o modo como o direito da concorrência 
contribuiu para melhorar o acesso dos doentes europeus a 
medicamentos essenciais, inovadores e a preços acessíveis.
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A Petição Pública “Salvar as Farmácias, Cumprir 
o SNS”, promovida pelas farmácias portuguesas, 
envolveu a distribuição de folhetos e a 
sensibilização dos utentes para a subscrição 
de um documento com sete objetivos, o 
primeiro dos quais garantir a igualdade e 
equidade no acesso ao medicamento. A 
petição entregue na Assembleia da República 
apresenta um conjunto de propostas para 
garantir a sobrevivência destas unidades e 
serviços de saúde de proximidade a todos 
os portugueses. Os signatários sugerem, por 
exemplo, a atribuição de incentivos e melhores 
condições de funcionamento para as farmácias 
mais frágeis, mas também a proibição de 
concentrações de farmácias, de instalação 
de farmácias dentro de hospitais e a prática 
de descontos nos medicamentos com preço 
fixado pelo Estado.
O documento recorda que “as farmácias 

têm prejuízo para garantirem a dispensa de 
medicamentos comparticipados pelo Estado” 
e que as unidades de menor dimensão, 
“que servem populações mais isoladas 
e envelhecidas, não estão a conseguir 
sobreviver”. “A austeridade sobre o setor do 
medicamento não pode ser eterna”, pode 
ler-se no documento, que apela à aprovação de 
“um critério de remuneração igual para todos 
os agentes do sector do medicamento, que 
permita uma remuneração justa e adequada 
do serviço farmacêutico”. “Com mais de três 
farmacêuticos por farmácia, a rede portuguesa 
é uma das cinco melhores do mundo”, 
garantindo a existência, em todo o país, de uma 
rede de profissionais de saúde qualificados”, 
refere ainda a petição. 
A campanha desenvolvida nas farmácias chama 
também a atenção dos portugueses para os 
valores e as realizações do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS), que agora comemora 40 anos, 
sugerindo que uma das melhores formas de o 
celebrar será garantindo a sobrevivência das 
farmácias.

BASTONÁRIOS ASSINAM PETIÇÃO
Logo no arranque oficial da campanha, 
no Dia Mundial do Doente, que se assinala 
a 11 de fevereiro, a bastonária da Ordem 
dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, e o 
bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel 
Guimarães, deslocaram-se à Farmácia 
Vitoria, no Porto, para conhecer as principais 
preocupações sentidas por estas unidades, 
tanto nos grandes centros urbanos como nas 
regiões do interior, onde, em ambos os casos, 
o apoio e acompanhamento das populações 
mais envelhecidas e isoladas assume especial 
relevância. 
Os dois bastonários assinaram a petição, 
subscrevendo assim as dificuldades sentidas 
pela rede de farmácias, mas também os 
problemas relacionados com as falhas de 
abastecimento de medicamentos. Segundo 
dados da Associação Nacional das Farmácias 
(ANF), foram reportadas 64 milhões de 
embalagens de medicamentos em falta 
nas farmácias só no ano passado, o que, 

POR UM NOVO ACORDO ENTRE GOVERNO E FARMÁCIAS
As farmácias portuguesas realizaram uma petição pública a solicitar a 
aprovação de um programa legislativo dirigido ao setor. A bastonária 
e vários outras personalidades e responsáveis ligados à Saúde, e não 
só, subscreveram o documento que deu entrada na Assembleia da 
República com cerca de 120 mil assinaturas.
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segundo as duas Ordens, tem um impacto 
muito negativo no acesso dos cidadãos 
aos medicamentos, ficando condicionada 
a possibilidade dos doentes cumprirem os 
tratamentos prescritos pelos médicos.
Com o mesmo propósito, a bastonária da 
OF conduziu, alguns dias mais tarde, a sua 
homóloga da Ordem dos Enfermeiros numa 
visita à Farmácia Nova Famões, em Odivelas, 
para contacto com os seus responsáveis e 
com a restante equipa de colaboradores, que 
inclui seis farmacêuticos e uma enfermeira. A 
representante dos enfermeiros portugueses 
reconheceu a importância da rede de 
farmácias, homogeneamente distribuída 
pelo país e com serviços de saúde prestados 
por profissionais altamente qualificados, 
enquanto a dirigente da OF reiterou o apelo ao 
estabelecimento de um acordo entre o Governo 
e as associações setoriais, que valorize a 
intervenção profissional e o Ato Farmacêutico.

SENSIBILIZAÇÃO DO PODER 
POLÍTICO
Já no final do período para subscrição da 
petição, a ANF organizou no auditório do novo 
edifício da Assembleia da República o Seminário 
“Salvar as Farmácias, cumprir o SNS”, que 
reuniu farmacêuticos, deputados e dirigentes 
de várias entidades ligadas ao setor da Saúde 
para debater o panorama atual das farmácias 
comunitárias portuguesas. O seminário 
iniciou-se com intervenções do presidente 
da ANF, Paulo Cleto Duarte, do presidente da 
Comissão Parlamentar de Saúde, José Matos 
Rosa, e do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, Francisco Ramos, às quais se seguiu 
a apresentação do economista e professor 
da Universidade Católica, Miguel Gouveia, 
sobre a sustentabilidade das farmácias e seu 
contributo para a coesão territorial, que foi 
posteriormente comentada pelos deputados 

representantes dos diferentes partidos políticos 
com assento parlamentar.
No final do evento, a bastonária defendeu um 
acordo urgente entre o Governo e as farmácias, 
que garanta, por um lado, a sobrevivência e 
viabilidade económica destas unidades, em 
particular nas regiões do interior e junto das 
populações mais isoladas e idosas, e, por outro, 
a o acesso e prestação de serviços de saúde 
adequados às necessidades do país. Para a 
bastonária, este acordo “tem de olhar para o 
modelo de remuneração”, que atualmente “não 
recompensa o serviço farmacêutico” prestado 
nestas unidades. “Tem de olhar para incentivos 
diversos para as farmácias em zonas de 
risco social e territorial”, sustentou. A título de 
exemplo, considerou que “não faz sentido que 
o estatuto de alguns medicamentos, que hoje, 
pela evolução da doença crónica, que permite a 
muitos portugueses viverem com a sua doença 
o resto das suas vidas, se mantenha com um 
regime de dispensa exclusiva no hospital. A 
segurança não o justifica, a situação clínica do 
doente também não, a conveniência do doente 
afirma o contrário e a proximidade do seu 
farmacêutico também”.
Ana Paula Martins lembrou "formas de 
remuneração mistas”, que permitem 
que o financiamento da dispensa destes 
medicamentos possa ser feito de forma mais 
custo-efetiva”. Na sua opinião, o acordo deve 
ainda concretizar a “necessária” e “fundamental” 
integração entre as farmácias e a rede de 
cuidados de saúde primários que, no seu 
conjunto, devem garantir 80% das necessidades 
em saúde dos portugueses.
No final, sublinhou e agradeceu a adesão 
expressiva dos portugueses a esta petição 
promovida pelas farmácias e apelou à 
assinatura de um acordo com o Governo para 
garantir a sobrevivência destas unidades e 
para prestação de serviços farmacêuticos 
adequados às necessidades do País.

“A AUSTERIDADE SOBRE  
O SETOR DO MEDICAMENTO 
NÃO PODE SER ETERNA”
PETIÇÃO PÚBLICA SALVAR AS 
FARMÁCIAS, CUMPRIR O SNS
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OS DOUTORES 
DO MEDICAMENTO 
Todos os anos, saem das faculdades mais de 700 mestres em Ciências Farmacêuticas.  
O ensino é exigente e está ao nível dos padrões europeus, mas… é preciso mais prática clínica, 
dizem os alunos, e formação (mais) orientada para áreas emergentes da profissão. 

Sónia Graça, jornalista convidada

ENSINO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS EM PORTUGAL



Tema de capa

REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 15

Os dias de Mariana Oliveira têm sido muito 
longos. Desde que iniciou o estágio curricu-
lar, em janeiro, passa oito horas por dia numa 
farmácia de Coimbra, incluindo aos �ns de 
semana, onde aplica os conhecimentos que 
adquiriu nos últimos quatro anos do Mestra-
do Integrado em Ciências Farmacêuticas, na 
Faculdade de Farmácia da Universidade de 
Coimbra (FFUC). Faz o atendimento ao balcão 
e ajuda noutras tarefas, quando é preciso. Mas, 
como é presidente da Associação Portuguesa 
de Estudantes de Farmácia, tem um «segundo 
trabalho», como ela diz, que implica dar conta 
de um frenesi de e-mails, reuniões, eventos e 
muitas viagens pelo país. Sobra, não admira, 
pouco tempo para dormir. 
Prestes a entrar no mercado de trabalho, Maria-
na tem um sentimento de satisfação. Escolheu 
um «curso de banda larga» que «prepara bem, 
nos pontos basilares e na instrução cientí�ca, 

para exercer em qualquer setor». Entre 2010 
e 2017, de acordo com os últimos dados da 
Direção-Geral de Estatísticas da Educação e 
Ciência (DGEEC), 6903 alunos concluíram 
este curso, ministrado atualmente em cinco 
universidades públicas (Lisboa, Porto, Coim-
bra, Universidade da Beira Interior e Algarve) e 
em quatro instituições privadas (Universidade 
Fernando Pessoa, Lusófona, Instituto Univer-
sitário Egas Moniz e Instituto Universitário 
de Ciências da Saúde). Contas feitas, trata-se 
de uma média de 776 diplomados, por ano. 
No ano letivo 2017/2018, segundo a DGEEC, 
823 alunos inscreveram-se pela primeira vez 
neste ciclo de estudos, que passou de seis para 
cinco anos na sequência do processo de Bo-
lonha. O número de ingressos em Farmácia 
já chegou a ultrapassar o milhar (em 2010, 
foi escolhido por 1329 estudantes, no ano 
seguinte por 1130 e, em 2012, por 1014), mas 

desde 2013 mantém-se na ordem das sete a 
oito centenas. 
A ROF foi saber o que pensam os futuros 
farmacêuticos do ensino atual. Mariana está 
entusiasmada – iniciará este mês o estágio no 
Infarmed –, mas admite que há «espaço para 
melhoria» em todas as instituições do país. 
Em áreas como Gestão, Marketing e Assuntos 
Regulamentares, a preparação é «de�citária» 
e em Farmácia Hospitalar, apesar das bases 
adquiridas na disciplina de Farmacologia, «a 
organização e gestão de uma farmácia hos-
pitalar é uma questão menos focada». Além 
disso, é preciso mais oferta de unidades op-
cionais, «fundamentais para que o estudante 
adquira competências na área de eleição» – 
até há bem pouco tempo, lembra, «em muitas 
instituições [como Coimbra], só havia uma 
disciplina optativa no 5.º ano, o que é mani-
festamente redutor». 

Tema de capa
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CONTACTO TARDIO COM DOENTES 
Mas esta não é a principal lacuna. O contacto 
com os doentes e com o mercado de trabalho, 
lamenta a futura farmacêutica, só acontece no 
�m do curso, durante o estágio – o que é con-
siderado «tardio». Esta é, aliás, a maior crítica 
apontada por todos os alunos ouvidos pela ROF. 
Em Coimbra, reconhece Mariana, os professores 
«já se esforçam por levar os estudantes a passar 
um dia num hospital ou numa indústria». E a 
solução, para ela, passa justamente por incluir 
nas disciplinas, logo a partir do 2.º ano, contacto 
in loco com entidades do setor, hospitais e tam-
bém com farmacêuticos e outros pro�ssionais 
de saúde, observando o seu dia a dia.
Diogo Capítulo, aluno �nalista da Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL), 
ressente-se do mesmo problema: «A única prá-
tica que existe é em laboratórios, não haven-
do simulações reais em ambiente de farmácia 
comunitária e hospitalar, ou até mesmo em 
indústria, que tanto seduz os jovens hoje em 
dia.» Diogo, que optou por realizar o estágio, 
em exclusivo, numa farmácia do Seixal, diz que 
o contacto com a realidade é «um choque»: 
«Na vida real, algumas pessoas são mal-edu-
cadas, muitas não têm dinheiro para medica-
mentos, outras têm doenças graves e veem no 
farmacêutico um ponto de apoio psicológico.» 
Para saber lidar com tudo isto, defende o alu-

no, faz falta uma vertente clínica «mais forte». 
«Não me parece admissível que os alunos che-
guem ao �m do curso sem ver um único doente», 
admite Filipa Costa, professora associada no Ins-
tituto Universitário Egas Moniz, lembrando que, 
por analogia, no curso de Medicina Dentária, 
«os alunos começam a dar consultas desde o 4.º 
ano» – uma abordagem que facilita a «retenção 
de conhecimentos e o desenvolvimento de com-
petências, em detrimento do modelo clássico 
expositivo». Para colmatar aquele que diz ser 
«o maior problema do curso», os professores 
investem em «aulas de simulação ou, sempre 
que possível, levando subgrupos de alunos a 
ter aulas em ambiente real, mas o ensino está 
longe de ser totalmente integrado na prática», 
reconhece a docente, que também leciona na 
FFUL, como professora convidada. 

‘BOLONHA FOI A PIOR REFORMA’ 
DOS ÚLTIMOS ANOS
«Porque não temos um estágio mais cedo, por 
exemplo, do 3.º ao 5.º anos, em diferentes áreas, 
de modo a acompanhar a estrutura do currícu-
lo?», sugere Diogo Capítulo, que considera que 
o curso prepara «muito bem para a área mais 
cientí�ca e moderadamente bem para farmácia 
comunitária». Em contrapartida, a academia 
«peca» na preparação para áreas, como indústria 
e análises clínicas, que têm disciplinas «muito 

escassas». Neste ponto, Diogo vai mais longe, su-
gerindo uma «mudança na estrutura curricular 
que oferecesse uma especialização (estilo pré-Bo-
lonha)». O vice-presidente para a Educação da 
European Pharmaceutical Students’ Association 
(EPSA) lembra, a propósito, que em França os 
alunos têm um tronco comum seguido de um 
período de dois anos de especialização em áreas 
que podem ir de indústria a farmácia hospitalar, 
“ainda que a formação seja de 6 anos”. 
José Guimarães Morais, Professor Emérito da 
FFUL, lamenta o encurtamento do curso por 
causa do processo de Bolonha, que considera ter 
sido «a pior iniciativa de reforma geral do ensi-
no superior» nos últimos anos. «Aquilo que foi 
apenas um acordo de cavalheiros entre ministros 
da Educação de uma grande parte dos Estados-
-membros da UE transformou-se, no nosso país, 
num decreto de aplicação obrigatória, quando 
noutros países ou não foi aplicado ou houve o 
bom senso de deixar às instituições aplicar ape-
nas alguns aspetos positivos (como o sistema de 
créditos)», critica o docente, apontando, entre 
as principais consequências, a formação básica 
insu�ciente (três anos) para alicerçar um grau 
de mestre e a redução de praticamente um ano 
para Farmácia («um ano é um mundo de dife-
rença e dá maturidade aos alunos»).
Carlos Afonso, professor da Faculdade de Far-
mácia da Universidade do Porto (FFUP), tem 
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a mesma reserva. «Bolonha é, na essência, uma 
boa ideia, mas, na prática, não se está a traduzir 
na criação de pro�ssionais competitivos ao nível 
mundial e num mercado global». Isto porque o 
tempo é «fundamental para a aquisição de co-
nhecimento» e a redução do tempo de estudo 
foi «claramente prejudicial», diz o docente, lem-
brando que os bons cursos de Farmácia são de 
seis anos e, em boas universidades americanas, 
é frequente adquirir-se o estatuto pro�ssional 
ao �m de 10 ou 11 anos. 

AJUSTES CURRICULARES
No entanto, nem tudo foi negativo. Filipa Costa 
valoriza o facto de Bolonha ter facilitado a mobi-
lidade de estudantes no espaço europeu, através 
de programas como o Erasmus, ou mesmo para 
além deste espaço, através do Erasmus Plus, o que 
permite «enriquecer as vivências dos alunos». 
Guimarães Morais, por seu lado, admite que a 
adequação a Bolonha «possibilitou uma mais 
ampla discussão do plano de estudos», resultan-
do num maior número de disciplinas na área 
das Ciências Farmacêuticas (CF). Prova disso 
foi a última revisão da estrutura curricular, que 
entrará em vigor no próximo ano letivo. «Con-
feriu às CF o lugar de destaque de que estiveram 
arredadas durante demasiado tempo», nota o 
ex-diretor da FFUL, acrescentando que foram 
introduzidas disciplinas «mais  orientadas para 
o exercício pro�ssional». 
Entre elas, ‘introdução às ciências farmacêuticas’ 
e ‘gestão do risco de medicamentos e produtos 
de saúde’; foi também adicionada uma disciplina 
opcional (totalizando agora quatro, desde o 3.º 
ano). Em Coimbra, embora não tão acentuado, 
também houve um recente ajuste curricular, e 
existe agora uma opção no 4.º ano, o que agra-
dou aos alunos. No Porto, algumas cadeiras op-
cionais tornaram-se obrigatórias – seguindo, de 
resto, a recomendação da Agência de Avaliação 
e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), que 
no último processo de avaliação alertou para a 
«ausência de matérias obrigatórias relevantes 
para o exercício do Acto Farmacêutico», com 
um «elevado ênfase em matérias do domínio 
da química e nutrição, em detrimento de outras 
mais relevantes no domínio das CF». 
Estes ajustes «poderão trazer alguma melho-
ria, mas seguramente não alteram, de forma 
signi�cativa, a preparação global dos nossos 
estudantes», ressalva Carlos Afonso, acrescen-
tando que «o essencial para ser um farmacêutico 
competente já existia no [anterior] plano de es-
tudos». O prestígio da instituição e a qualidade 
dos docentes foram, de resto, salvaguardados 
no relatório da A3ES. «Os pro�ssionais que 
a FFUP prepara são o resultado do seu corpo 
docente, da capacidade intelectual e funcional 
dos seus estudantes e das matérias ensinadas, 
que são pretexto para formar homens e mulhe-
res competentes, capazes de aceitar e vencer os 
desa�os que este mundo volátil e incerto lhes 
vai colocar ao longo da vida», realça o docente. 

A UNIVERSIDADE DEVE  
«ENSINAR A PENSAR»
Com mais de 30 anos de experiência de ensino, 
Carlos Afonso salienta que a universidade tem, 
hoje, uma missão mais desa�ante: «Uma boa 
preparação, há 20 anos, signi�cava saber muito 
a maior parte do conhecimentodo ponto de vista 
técnico-cientí�co; hoje, o conhecimento duplica 
todos os anos,  é o mais importante é ter uma boa 
formação, com a informação mínima e necessária 
e, sobretudo, ser capaz de se atualizar ao longo 
da vida. E a universidade deve ser capaz de en-
sinar a pensar, a estudar de forma autónoma e a 
desenvolver o espírito crítico, preparando os seus 
estudantes para qualquer desa�o pro�ssional que 
venham a abraçar ao longo da vida.» 
O coordenador do Observatório da Emprega-
bilidade no Setor Farmacêutico não tem dúvi-
das de que os mestres em CF são devidamente 
preparados para as necessidades mínimas do 
mercado. E, para o demonstrar, cita os resul-
tados de um estudo daquele observatório (ba-
seado num inquérito feito a 1502 farmacêuti-
cos, no ano passado), segundo o qual 50,3% 
dos inquiridos disse sentir-se bem preparados 
quando iniciaram as suas vidas pro�ssionais e 
96,2% disse ter um bom grau de preparação 
para exercer a atividade atual. De resto, a taxa 
de desemprego geral entre farmacêuticos é de 
4,4%, valor que desce para 2,8% quando se trata 
de farmacêuticos jovens. 

O CURSO PREPARA 
«MUITO BEM PARA A 
ÁREA MAIS CIENTÍFICA E 
MODERADAMENTE BEM PARA 
FARMÁCIA COMUNITÁRIA» 

DIOGO CAPÍTULO, 
FINALISTA DA FFUL
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Mafalda Brito, ex-aluna do Instituto Universitá-
rio Egas Moniz, faz um balanço positivo da sua 
experiência académica: «A componente prática 
é muito completa. E a prática não passava ape-
nas por aulas laboratoriais, mas também por 
aulas com computadores, design de moléculas, 
resolução de exercícios em grupo, trabalhos de 
investigação e, posteriormente, resolução de 
casos clínicos e simulação de atendimentos.» 
A aprendizagem, graças também ao esforço 
dos professores nesse sentido, era assim «mais 
interessante e interativa», diz a jovem farma-
cêutica, de 24 anos, que terminou o curso em 
dezembro de 2017 e, pouco depois, conseguiu 
enveredar pela área que sempre quis. Trabalha, 
desde julho do ano passado, no Hospital Garcia 
de Orta, nas áreas de ambulatório, consulta far-
macêutica e produção de não estéreis. 
Ainda assim, Mafalda admite que a prática clí-
nica, «imprescindível», devia ser introduzida 
mais cedo no curso, antes do estágio, «não só 
para ter contacto com os doentes, mas também 

para sensibilizar os alunos para a realidade do 
mercado de trabalho». Em simultâneo, sugere, 
«os estágios extracurriculares poderiam ser 
incluídos e obrigatórios nos diferentes anos 
do curso para permitir uma experiência nas 
diferentes saídas pro�ssionais». 

INGLÊS FAZ SENTIDO COMO 
DISCIPLINA OBRIGATÓRIA? 
«Fazia-nos falta, nem que fosse uma vez por ano, 
um dia de rastreios em que todos pudéssemos 
contactar com utentes, com problemas reais», 
defende Nuno Santos, que se encontra na reta 
�nal do mestrado. Mas na Universidade Fer-
nando Pessoa, a componente prática, garante, 
não é um problema: «É mais do que su�ciente! 
Posso dizer que já apliquei, no estágio [farmácia 
comunitária], diversas técnicas que aprendi no 
curso, principalmente na preparação de medi-
camentos manipulados e na prática diária de 
medir tensões.»
O problema relaciona-se com a oferta forma-
tiva, que, apesar de abranger todas as áreas das 
CF, piorou desde a última revisão, considera o 
mestrando. Algumas disciplinas, como Bioma-
temática, foram eliminadas, e a carga horária 
foi redistribuída. Um exemplo: Inglês, disciplina 
obrigatória no currículo desta instituição pri-
vada, foi uma das que saíram reforçadas. «Na 
minha opinião, não faz sentido, porque retira 
tempo a algumas disciplinas que talvez fossem 
mais relevantes», observa Nuno, defendendo 
que «falta muito uma cadeira sobre marketing, 
vendas e psicologia». So� skills que considera 
importantes: «Quando chegamos ao estágio, li-
damos com muitas pessoas diariamente e temos 
de saber agir perante as situações mais adversas». 
 A formação ministrada nas nove instituições 
«está, sem dúvida, adaptada ao que é de�nido no 
contexto formativo europeu», garante Margari-
da Caramona, professora catedrática da FFUC, 
admitindo, porém, que «melhorias e adaptações 
podem certamente ser efetuadas em cada plano 
curricular». Por outro lado, salienta, «a interligação 

ESTÁGIOS PARA TODOS OS GOSTOS
As diretivas comunitárias de 2013 e 2015 são claras: o estágio curricular 
de seis meses deve ocorrer, no decurso ou no fim da formação teórica e 
prática, numa farmácia aberta ao público ou num hospital, sob a orientação 
do serviço farmacêutico desse hospital. Basta, portanto, a opção por uma 
área, sendo ambas válidas. No entanto, tem havido alguma flexibilidade 
na interpretação desta norma por parte das universidades portuguesas: 
em muitas, vigora um modelo repartido, com quatro meses de estágio em 
farmácia comunitária e dois num hospital; noutras, como a de Coimbra, é 
aceite um estágio que inclui cinco meses em farmácia comunitária e três 
meses noutra área que não a hospitalar (assuntos regulamentares, por 
exemplo); e há ainda casos, como o da UBI (Universidade da Beira Interior), 
em que se conjugam farmácia comunitária com investigação, farmácia 
hospitalar com investigação ou as três num só estágio. 
Um dos encontros da PEP foi dedicado ao tema dos estágios, e todos 
concordaram sobre a necessidade de homogeneização, através de um 
manual concertado entre todas as instituições (que defina inclusive número 
de horas e método de avaliação). 

BOLONHA FOI «A PIOR 
INICIATIVA DE REFORMA  
GERAL DO ENSINO SUPERIOR»  
NOS ÚLTIMOS ANOS

JOSÉ GUIMARÃES MORAIS, 
PROFESSOR EMÉRITO DA FFUL
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com a realidade pro�ssional é uma preocupação 
que não deve ser nunca esquecida». A Plataforma 
Ensino-Pro�ssão (PEP), que Margarida Caramo-
na coordena, foi criada, há três anos, justamente 
com esse propósito: aproximar a academia dos 
pro�ssionais, e potenciar futuras reformas no 
ensino, que se pretende mais alinhado com as 
novas necessidades do mercado de trabalho. Nos 
encontros decorridos desde 2017, já se reuniram 
os representantes das nove  instituições de ensino, 
dos colégios de especialidade da Ordem e também 
das associações pro�ssionais e de estudantes. A 
ideia, sublinha a docente, é «que todos tenham 
consciência de que é possível modi�car aspetos 
que não alteram muito determinações políticas», 
para edi�car um ensino mais centrado na pessoa 
com doença. 

DOCENTES SOBRECARREGADOS  
E POUCA INOVAÇÃO PEDAGÓGICA
Todos os cursos foram recentemente aprovados 
pela A3ES, embora alguns sujeitos a condições 
(na Universidade Lusófona, foi apontada a neces-
sidade de reforçar a equipa docente com doutores 

NÃO ME PARECE ADMISSÍVEL QUE OS ALUNOS CHEGUEM AO FIM DO CURSO SEM 
VER UM ÚNICO DOENTE

FILIPA COSTA, 
PROFESSORA ASSOCIADA DO INSTITUTO UNIVERSITÁRIO EGAS MONIZ
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na área do ciclo de estudos e igualmente, na do 
Algarve, sobretudo em áreas cientí�cas ligadas 
ao medicamento). Em alguns casos, como Lis-
boa e Coimbra, os especialistas notaram, entre 
os docentes, uma excessiva carga de trabalho, 
com prejuízos para a inovação dos métodos de 
ensino. Na FFUC, cuja equipa docente é «escas-
sa» e deu sinais de «esgotamento», foi sugerida 
uma reorganização do esforço de modo a «re-
servar algum tempo para se explorarem novos 
modelos de ensino/aprendizagem». 
Diagnóstico semelhante, na FFUL: «O ensino 
ainda está muito baseado num modelo de apre-
sentação de matéria e não tanto na de�nição 
de objetivos de aprendizagem e aquisição de 
competências», lê-se no relatório da A3ES, que 
acrescenta: «Tratando-se de um ciclo de estudos 
de referência ao nível nacional, esperar-se-ia um 
maior nível de internacionalização (de estudan-
tes e docentes) e maior inovação pedagógica.»
Maria Pinto da Silva, ex-aluna desta faculdade, 
foi uma exceção. Antes de concluir o curso, em 
dezembro de 2017, foi para Londres, no âmbito 
de um Erasmus. Durante quatro meses (entre 

janeiro e abril de 2017), trabalhou no Hospital 
St Bartholomew’s, num projeto de investigação 
relacionado com a gestão da terapêutica antico-
agulante na �brilhação auricular pós-operató-
ria, que resultou na sua tese de mestrado. Uma 
experiência que muito a enriqueceu: «A possi-
bilidade de integrar uma equipa multidiscipli-
nar contribuiu, de forma clara, para uma visão 
complementar e articulada do conhecimento.»
A trabalhar, como pretendia, em indústria 
farmacêutica (integra, desde julho de 2018,  
o departamento médico da Gilead Sciences, 
na área terapêutica do VIH), Maria aponta a 
avaliação, «muito centrada em conhecimento 
teórico», e o ensino «muito expositivo» como 
alguns dos pontos menos positivos do curso: 
«A aprendizagem autónoma deve ser inten-
si�cada.» Por outro lado, «apesar da elevada 
qualidade cientí�ca e técnica do corpo docente 
da faculdade, o contributo de outras individu-
alidades, com reconhecido currículo em dife-
rentes áreas contribuiria para uma formação 
mais completa dos futuros farmacêuticos e, 
sobretudo, atribuiria maior valoração a algu-

mas disciplinas.» 
Diogo Capítulo, que tem contactado com a 
realidade de outros países europeus, por conta 
do seu cargo na EPSA (que representa mais de 
160 mil alunos de 37 países europeus), lembra 
que, no Reino Unido, é comum as faculdades 
promoverem seminários de um ou dois dias 
sobre uma determinada área da saúde (doenças 
cardiovasculares, por exemplo), o que considera 
muito positivo: «Nessas sessões, explora-se um 
módulo de �o a pavio, convidando os melho-
res especialistas nessas áreas, para que possam 
‘educar’ os alunos da melhor forma.»

A REALIDADE VIRTUAL JÁ CHEGOU 
ÀS SALAS DE AULA... 
José Guimarães Morais reconhece que, em Por-
tugal, ainda não foi possível abandonar o siste-
ma de ensino «compartimentado em unidades 
curriculares com aulas expositivas e exames 
�nais». Isto apesar de a academia reconhecer 
«as virtudes das novas metodologias de ensino 
como a aprendizagem baseada em problemas 
reais (problem-basead learning, método muito 
usado em medicina) ou o seguimento de peque-
nos grupos de alunos para estimular a interação 
professor/aluno, ou ainda o ensino integrado de 
matérias». Até que a mudança ocorra, prevê o 
docente, terá de haver uma «fase de transição 
em que coexistam o sistema de disciplinas com o 
sistema parcialmente integrado e uma ou outra 
experiência de ensino baseado em tutores com 
um número limitado de alunos». 
Carlos Afonso está em sintonia. «Sou um defen-
sor acérrimo de que cada professor devia ter a 
seu cargo o acompanhamento de meia dúzia de 
alunos, fazendo uma espécie de coaching, para 
ajudar na escolha de disciplinas, na aquisição 
de so� skills...» O docente da FFUP diz que o 
futuro passa muito por uma «consciencialização 
de professores e estudantes» para a necessidade 
de adaptação a um novo modelo, coincidente 
com Bolonha: «A responsabilização do aluno 
em adquirir a sua formação ao longo da vida, o 
que começa no 1.º ano da faculdade». 
Filipa Costa destaca, por seu lado, a importân-
cia do ensino multidisciplinar, campo em que 
«ainda há um longo caminho a percorrer». E 
lembra que é preciso aproveitar as virtualida-
des da tecnologia; a�nal, a realidade virtual 
não está tão distante assim. «Programação em 
computador que permite passar de uma visão 
2D para 3D, uma técnica que tem vindo a ser 
usada progressivamente no ensino, em diversas 
áreas, incluindo Farmácia», nota a professora, 
que também exerce funções como assessora da 

O PROFESSOR DEVIA TER A SEU CARGO O ACOMPANHAMENTO DE MEIA DÚZIA  
DE ALUNOS (...) PARA AJUDAR NA ESCOLHA DE DISCIPLINAS, NA AQUISIÇÃO  
DE SOFT SKILLS.

CARLOS AFONSO, 
PROFESSOR DA FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Carlos Afonso e Margarida 
Caramona, coordenadores do 

OESF e da PEP, respectivamente
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coordenadora da Plataforma Ensino-Pro�ssão, 
acrescentando que há cada vez mais casos em 
que se simula, na farmácia, a interação do es-
tudante com um doente: «O aluno falará com 
o ‘doente virtual’, também denominado Avatar 
(que poderá ser mais ou menos real, de acordo 
com o so�ware usado), e terá várias formas de 
interagir com ele através de opções múltiplas 
que o sistema vai oferecendo. Pretende-se, assim, 

parametrizar o processo de aconselhamento e 
garantir que cada dispensa é acompanhada de 
uma seleção cuidada da medicação.»
Filipa Costa – que conhece bem o sistema aca-
démico inglês, pois fez o seu doutoramento na 
University College of London – cita os exemplos 
inovadores da Universidade de Keele e também 
da Universidade Monash, destacando que, nes-
te último caso, o programa tem a vantagem da 

INTEGRAR UMA EQUIPA 
MULTIDISCIPLINAR 
CONTRIBUIU, DE FORMA 
CLARA, PARA UMA 
VISÃO COMPLEMENTAR 
E ARTICULADA DO 
CONHECIMENTO.

MARIA PINTO DA SILVA, 
EX-ALUNA DA FFUL

«gratuidade», pois a universidade australiana 
pretende alargar a prática a todo o mundo. Aliás, 
um dos módulos deste programa (MyDispen-
se), sob a responsabilidade de Afonso Cavaco, 
albergado no departamento de Sócio-Farmácia, 
já foi implementado pela FFUL, onde Filipa 
Costa leciona a disciplina de Laboratório de 
Farmácia, e está a ser usado em algumas aulas 
desta unidade curricular. 



22  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS



Aqui ao lado

REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 23

O perfil lutador tem sido uma constante no percurso da bastonária 
da Ordem dos Enfermeiros (OE). Tem liderado organizações desde 
muito jovem, da JSD de Almada à Federação Nacional de Estudantes 
de Enfermagem, até chegar ao lugar de maior destaque na OE 
desde janeiro de 2016. Ana Rita Cavaco destaca a relação estreita 
com a Ordem dos Farmacêuticos (OF), ainda mais próxima desde 
a publicação da portaria que permite a abertura das farmácias a 
serviços de enfermagem. E fala, ainda, da greve cirúrgica e da luta 
dos enfermeiros por uma maior dignidade na carreira.   

Ana Rita Cavaco, Bastonária da Ordem dos Enfermeiros

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

Os enfermeiros têm vindo a reivindicar uma 
revisão nas carreiras. A OF também reclamou o 
reconhecimento de uma carreira de farmacêutico 
hospitalar. Mas são outros os pontos de ligação 
evidentes entre as duas ordens. O que pode ser 
feito para reforçar essa ligação?
Diria que, desse ponto de vista, não há muito 
mais a fazer, porque a relação é muito boa. Pro-
vavelmente facilita o facto de eu e a bastonária 
da OF já nos conhecermos antes de ocuparmos 
estes cargos. É uma coincidência. É muito fácil 
trabalhar com a bastonária da OF, porque é uma 
pessoa que constrói pontes. Também gostamos 
de o fazer, não só para os nossos pro�ssionais, 
mas para todos os cidadãos. 

As novas valências das farmácias, por exemplo, 
terão servido para aproximar as duas pro�ssões?
Sim, é algo inédito os enfermeiros estarem nas 
farmácias. Mas as duas ordens enfrentaram en-
traves, até da parte de outros pro�ssionais, que 
não queriam que isso acontecesse. Fizemos o que 
é correto para as pessoas, para o seu acesso a cui-
dados de proximidade, porque de facto há muitos 
sítios onde encerraram unidades de saúde e onde 

as farmácias continuam. No sentido de prestar 
cada vez um melhor serviço às populações, fazia 
todo o sentido que os enfermeiros estivessem nas 
farmácias de uma forma regulamentada. Nós sa-
bemos que isso já acontecia, embora ainda não o 
fosse possível legalmente. Neste momento, esse 
constrangimento foi ultrapassado.

SISTEMA CENTRADO NO MÉDICO
Quem colocou esses entraves? Os médicos?
Sim e até abertamente. Os enfermeiros e os mé-
dicos têm funções diferentes, embora comple-
mentares, mas o mesmo não pode acontecer 
com os médicos, porque eles são prescritores, e 
portanto não podem estar nas farmácias. A ques-
tão nem se colocava no sentido de ser a escolha 
de um pro�ssional em detrimento de outro. Por 
isso, nem compreendemos muito bem essa opo-
sição. Queremos todos que o modelo de saúde 
seja centrado no cidadão e não tenho dúvidas de 
que é o que quer a grande maioria das pessoas. 
Mas, na verdade, ainda temos um sistema muito 
centrado no médico… 
Lembramo-nos do interior, onde a população, 
escassa, é mais frágil. Foi sobretudo nessas re-

“TEMOS DE OLHAR 
PARA O PRIVADO  
E PARA O SOCIAL 
COMO PARCEIROS”

D.
R.
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igualdade no caso dos enfermeiros, entre aqueles 
que têm contratos individuais de trabalho e os 
que têm contratos de pro�ssionais em funções 
públicas. No nosso caso, como no das outras 
ordens, quando damos uma cédula a um pro-
�ssional, damo-la com direitos e deveres iguais. 
Mas depois, quando vão trabalhar, esse conjunto 
de direitos e deveres são diferentes. Não faze-
mos distinção. Portanto, o Estado também não 
a deveria fazer. E a dra. Maria de Belém tentava 
corrigir a situação com este documento. Aliás, 
não percebemos o facto de o próprio PS ter uma 
proposta isolada, mas também nos pronunciá-
mos sobre isso.

Mas todos os partidos acabaram por apresentar 
propostas individuais.
Sim. Mas isso é que é errado: esta deve ser, de 
facto, uma questão de Estado, um pacto de 
regime. A propósito da ADSE, as pessoas que 
não são bene�ciárias não entendem este sub-
sistema. Os funcionários públicos têm ADSE 
paga por eles. E hoje até pagam mais do que 
se tivessem um seguro de saúde. Por mim falo. 
Por mês, são mais de 30 euros que desconto. E 
quanto maior o vencimento, mais se paga. Há 
gestores de topo da função pública, por exem-
plo, que pagam mais de cem euros por mês. O 
Estado não está a dar nada a estes funcionários. 
Se pegarmos em todas estas pessoas e as quiser-
mos transferir para o SNS, o sistema não vai ter 
resposta para elas. Até porque já está em sérias 
di�culdades. Em 2016, havia uma ideia, aliás, 
uma promessa que o governo fez, de estender 
a ADSE aos 14 mil enfermeiros que estão com 
contrato individual de trabalho. Seriam mais 
contribuintes para esse sistema, que está em 
di�culdades. E até seriam contribuintes bons, 
na medida em que, sendo mais jovens, não te-
riam tanta necessidade de cuidados de saúde. 
Mas, entretanto, houve oposição das Finanças 
a esta abertura. Não sabemos se o problema se 
vai resolver ainda nesta legislatura. 

GOVERNO TEM CONDIÇÕES PARA 
ENTENDER-SE COM ENFERMEIROS
É inevitável falarmos da greve cirúrgica e de 
novos pré-avisos. 
Do que sabemos, sim, embora ainda não tenhamos 
feito a reunião com os sindicatos, como habitu-
almente fazemos, mas preferimos sempre fazê-
-la depois da reunião negocial com o Ministério 
da Saúde. É evidente que desejaríamos que não 
houvesse greve. Sempre achámos e continuamos 
a achar que o governo tem condições para che-
gar a entendimento com os enfermeiros. Como 
chegou, por exemplo, com os farmacêuticos...

giões que essa proximidade foi bem acolhida?
Sim. Tenho o feedback de enfermeiros, que en-
tretanto iniciaram projetos interessantes de pres-
tação de cuidados de saúde nas farmácias, alguns 
até organizados em grupos, que por sua vez se 
associaram a grupos de farmácias. Em Faro, creio, 
havia o anúncio de uma farmácia nos autocarros 
que dizia “agora já temos enfermeiros na sua far-
mácia”. Acho que a ideia foi muito bem acolhida 
pelos utentes e pelos pro�ssionais. 

Essa associação é útil para aliviar o excesso de 
pacientes em centros de saúde ou nas urgências?
Tem a ver, sobretudo, com a possibilidade de esco-
lha do cidadão. Podemos, no que é mais simples, 
escolher ir à farmácia, se tiver lá um enfermei-
ro, ou ao centro de saúde. Não me parece que a 
lógica seja sobrecarregar mais ou menos o SNS, 
parece-me mais uma lógica de livre escolha. Até 
porque determinados atos de enfermagem nos 
centros de saúde já são pagos. Na farmácia não 
temos sistemas de isenções. Portanto, pagaremos 
sempre por aquele serviço. 

São serviços como a vacinação…
Sim, são serviços simples: pensos, vacinação, 
eventualmente consultas de pé diabético, peque-
nas feridas, injetáveis… a OE e a Associação Na-
cional de Farmácias estabeleceram, no fundo, os 
serviços mínimos que iriam ser prestados, numa 
lógica, precisamente, de serem coisas simples e 
isso acabou, também, por ser vertido na portaria. 

ESTADO NÃO PAGA NEM A HORAS 
NEM O SUFICIENTE
A saúde tem sido mais discutida atualmente. 
Veja-se, por exemplo, o debate público sobre 
a Lei de bases. Mas a própria dra. Maria de 
Belém já veio criticar determinadas vias que 
a nova lei estava a seguir…
Pronunciámo-nos o�cialmente sobre a lei, traba-
lhámos também com a dra. Maria de Belém, que 
é uma pessoa por quem temos imensa estima. 
Aliás, a classe dos enfermeiros foi sempre muito 
acarinhada por ela, quando foi ministra da Saúde. 
Penso que essa questão tem mais a ver com uma 
questão ideológica. O sistema engloba o SNS, o 
setor privado e o social. E trabalham todos em 
cooperação. O problema é que, nos últimos anos, 
o SNS está sub�nanciado. O dinheiro do Orça-
mento de Estado que está destinado para a saúde 
não chega. E não chega para a evolução das novas 
terapêuticas, para a área do medicamento, etc. E 
também não chega para contratar os pro�ssionais 
que são necessários. Faltam 20 mil enfermeiros 
e temos 18 mil a trabalhar no estrangeiro. E o 
que fomos fazendo? Fomo-nos socorrendo do 

privado, e sobretudo do social, entregando-lhes 
doentes que deviam ser do SNS. Mas não o pode-
mos fazer sem dinheiro, dizer a esses setores que 
�quem com os doentes, que prestem o serviço, e 
esperar pagar 3 ou 4 euros por dia, por doente. O 
Hospital Conde Ferreira, no Porto, foi entregue à 
Santa Casa da Misericórdia, com os doentes que 
lá estavam. É um hospital especí�co, psiquiátrico, 
tem pessoas muito dependentes, que não têm 
outro local para estar, que precisam de cuidados 
de saúde. Mas, depois, o Estado não lhes paga 
a prestação daqueles cuidados, nem a tempo e 
horas, nem o su�ciente... Temos de olhar para a 
saúde como ela é hoje e não em 1974 ou 1976, 
quer na forma como nos organizamos, quer nos 
serviços de saúde que prestamos às populações. 
Temos de olhar para o privado e para o social, 
forçosamente, como parceiros. Sem descurar que 
temos de ter um SNS forte. E é isso que não tem 
acontecido: sabemos que o nosso SNS é aquele 
que tem destinada a menor fatia do orçamento, 
em termos de PIB, relativamente aos outros pa-
íses da OCDE. E não só somos o país que gasta 
menos dinheiro no setor, mas também aquele 
onde o cidadão é mais onerado. 

Porquê?
Porque paga por duas vias: pelos seus impostos 
e que é alocado no Orçamento do Estado, e de-
pois pelo que paga diretamente. O problema da 
Lei de bases, quanto a nós, está a ser ideológico, 
dos partidos da esquerda.

Em que sentido?
No sentido em que querem arredar o privado e 
o social da prestação de cuidados. Quase desde 
sempre, através das convenções, por envio de 
doentes para o privado, para a recuperação de 
listas de espera... Temos tido sempre os dois se-
tores como parceiros, mas isso não quer dizer 
que não tenhamos de defender o nosso SNS. É 
evidente que sim, mas não podemos fazer de 
conta que o SNS sozinho está a conseguir prestar 
esse serviço, porque não é verdade.

A própria dra. Maria de Belém reforçava essa 
questão da complementaridade entre os siste-
mas. Ao mesmo tempo, tivemos uma polémica 
de outro setor diferente, o da ADSE. Há algum 
risco de os privados também começarem a im-
por preços mais altos ao SNS?
Ia um pouco atrás, para dizer que o documento 
da dra. Maria de Belém tocava num ponto estru-
tural do SNS, que é a questão das carreiras dos 
pro�ssionais. Não teremos um SNS estruturado, 
se não tivermos os seus grupos pro�ssionais tam-
bém estruturados. Esse reconhecimento, até na 

EM FARO, CREIO, HAVIA O ANÚNCIO DE UMA FARMÁCIA NOS AUTOCARROS QUE 
DIZIA “AGORA JÁ TEMOS ENFERMEIROS NA SUA FARMÁCIA”. ACHO QUE A IDEIA FOI 
MUITO BEM ACOLHIDA PELOS UTENTES E PELOS PROFISSIONAIS
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um corte radical com a atuação dos bastonários 
anteriores. Tínhamos prometido aos enfermeiros 
proximidade, visibilidade, sobretudo para mu-
dar a orgânica e a forma de funcionar da OE. As 
pessoas é que talvez não estivessem habituadas a 
esta forma de atuação. De facto, passaram muito 
tempo em silêncio. 

Porquê?
Isso tem a ver com a nossa cultura pro�ssional e 
a nossa história. É a classe que em 20 anos mais 
rapidamente evoluiu em termos académicos, 
técnicos, cientí�cos e até pro�ssionais. A nos-
sa ordem é relativamente recente, tem 21 anos. 

O estatuto da pro�ssão, antes do 25 de Abril, 
era totalmente diferente...
Completamente. Nessa altura, tínhamos uma 
pro�ssão quase exclusivamente feminina, que 
precisava pedir autorização para casar... E não 
havia formação superior. Mas tudo isso trouxe 
consigo algum peso social na forma como as 
pessoas olham para os enfermeiros. É um pou-
co como se tivéssemos a obrigação de trabalhar 
sem ordenado, que não tivéssemos família nem 
fossemos pro�ssionais como os outros.

Olham para vocês como missionários?
É um pouco assim. Mas isso já está a mudar. Os 
nossos objetivos eram mudar essa perceção no 
exterior e internamente. Porque era preciso até 
mudar a própria mentalidade dos enfermeiros. 
Mesmo no tempo da troika, quando eu ainda não 
era bastonária, os enfermeiros suportaram muita 
coisa. E ainda hoje suportam, estoicamente, mas 
na altura estavam calados. 

O grande êxodo para outros países é nessa 
altura, da troika.
Não é só. Em 2014, dá-se o maior pico de emi-
gração, mas os valores de 2018 voltaram a equi-
parar-se aos de 2014. Isso signi�ca que não está 
a haver contratações. E não há nada comparável 
com o que aconteceu noutras carreiras, classes 
pro�ssionais, fora e dentro da saúde. Ninguém 
tem 18 mil pro�ssionais no estrangeiro, como nós. 
Ninguém tem a carreira congelada desde 2005.

NÃO HÁ PERSPETIVA  
DE PROGRESSÃO
O que reivindicam?
Não podemos admitir que um enfermeiro com 
30 anos de experiência, já um especialista, ou até 
coordenador ou chefe, esteja a ganhar o mesmo 
que um recém-licenciado. Não há perspetiva ne-
nhuma de progressão. Este é o grande problema. 
E não podem pedir aos enfermeiros, com ou sem 
troika, que continuem a ser os escravos do siste-
ma de saúde. E há outras classes próximas, que 
trabalham connosco no dia-a-dia, que precisam 
mesmo de atenção, como os assistentes opera-
cionais, que têm também graves di�culdades. O 
país tem de perceber quais são as prioridades. 
Sou muito sensível aos juros da dívida, mas não 

Há uma série de acusações à OE por causa 
desta atenção a este conjunto de greves. Para 
quem está de fora, é estranha esta alteração 
de comportamento da Ordem em relação à 
conduta que manteve na legislatura anterior, 
quando foram feitos cortes transversais nos 
rendimentos de todos os pro�ssionais.
Essa pergunta teria de ser feita ao bastonário 
anterior. Tomei posse praticamente ao mesmo 
tempo em que o novo governo entrou em funções. 
Tenho pena que isso tenha acontecido, porque 
isso daria oportunidade às pessoas de verem que 
a nossa atuação seria exatamente igual nas duas 
ocasiões. Aliás, há uma altura, há alguns anos, 
em que fui presidente da Federação Nacional 
de Estudantes de Enfermagem, com um gover-
no PSD. E foi precisamente nesse mandato que 
pusemos milhares de estudantes de enfermagem 
na rua. Não é estranho. Há, na verdade - nós as-
sumimos, e foi com esse lema que fomos eleitos -, 

ENFERMEIROS: CLASSE 
QUE EM 20 ANOS MAIS 
RAPIDAMENTE EVOLUIU 
EM TERMOS ACADÉMICOS, 
TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E 
PROFISSIONAIS.
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escassez de pessoal, mas também com a forma 
como é exercida a gestão pelas administrações. 
É uma gestão que recorre à ameaça e à coação, 
numa classe pro�ssional que já faz um esforço 
enorme para trabalhar. No bloco operatório do 
Santa Maria, por exemplo, é frequente que os 
enfermeiros almocem só às cinco da tarde. 

Chegam-vos muitas queixas?
Sim. Muitas. A OE acaba, em certos casos, por 
recorrer ao Ministério Público, porque são casos 
tão gritantes que fogem à nossa competência. 
Há até casos de agressão por parte das che�as.

Feito um balanço deste movimento, como �cou 
a relação com outros setores pro�ssionais; com 
os médicos, por exemplo? Houve algum atrito?
Não. Os enfermeiros e os médicos trabalham 
lado a lado desde sempre. Continuam a fazê-
-lo e houve, felizmente, muitos médicos que 
defenderam e acarinharam as reivindicações 
dos enfermeiros. O que se está a passar com os 
enfermeiros é inédito noutras áreas. As pessoas 
que trabalham connosco todos os dias compre-
endem muito bem a situação. 

SE HOUVER CONDIÇÕES, 
ENFERMEIROS VOLTARÃO
Se a situação dos enfermeiros entretanto melho-
rar, será possível fazer regressar quem partiu?
É evidente que as pessoas não falam em voltar, 
com estas condições. No estrangeiro, não é só a 
questão do dinheiro que conta, eles também são 
bem tratados. Como vimos recentemente, a me-
lhor enfermeira do Reino Unido é portuguesa, 
há outro em Santarém nomeado para um pré-
mio europeu… Eles são reconhecidos pela sua 
perícia e pelos seus conhecimentos. De facto, 
em Portugal há uma boa formação, até acima da 
média relativamente a outros países da Europa. 
E eles voltarão se tiverem condições para o fazer. 

Que ideias tem para o futuro?
Nós mudámos completamente a forma de a 
Ordem se relacionar com os membros. Fomos 
os primeiros a entrar no Registo Nacional dos 
Pro�ssionais de Saúde, dos primeiros a ter um 
balcão único – que fez agora um ano e já con-
ta com 79 mil pedidos online – e a relação de 
muitos membros com a Ordem é, atualmente, 
muito virtual. Mudámos o site para um portal, 
com toda a informação disponível, além de uma 
área de formação, inédita. Tínhamos seis áreas de 
especialidade, neste momento temos 12. E temos 
ainda um sistema de competências acrescidas, 
que não são especialidades. 

posso aceitar que haja mais de mil milhões de 
euros destinados ao Novo Banco e não para se-
tores vitais. Com o dinheiro que já foi canalizado 
para a banca, já tínhamos resolvido as situações 
dos enfermeiros, dos professores, dos técnicos 
superiores de diagnóstico e terapêutica, dos as-
sistentes operacionais e ainda sobrava dinheiro. 
O que queremos como país?

Essa realidade é transversal, também se veri-
�ca noutros países. 
Apesar de tudo, temos diferenças essenciais. 
Gosto de seguir dois índices, o de desenvolvi-
mento humano – onde Portugal, infelizmente, 
desce, pela forma como lidamos com os doen-
tes, com os idosos, etc. – e o de corrupção. Não 
é por acaso que o relatório da OCDE recomende 
existirem tribunais especí�cos para estes casos. 
O nosso exemplo é mau. Em países da Europa 
comparáveis com o nosso há mais vezes punições 
e há menos casos do que os que são relatados cá, 
infelizmente.            

Tem-se acusado a OE de deturpar o espírito 
dos estatutos, devido à atitude que tem tido 
perante as greves e os sindicatos.
Em Portugal, há o hábito de lançar suspeitas 
sem que depois se concretize nada. Não ouvi 
um único facto. A OE convocou alguma greve? 
Não. Financiou alguma greve? Não. Contribuiu 
com algum dinheiro no crowdfunding? Não. 
Defendeu alguns enfermeiros grevistas de algum 
eventual processo? Não. Onde é que a Ordem 
fez, então, trabalho sindical? Sentamo-nos à 
mesa com os sindicatos, com certeza que sim, 
como fazem as outras ordens pro�ssionais. 
Como foi o caso da OF, quando foi a discussão 
das carreiras, como faz a dos médicos quando 
há problemas com as carreiras. De resto, o se-
nhor bastonário da OM disse, em 2018, que 
ele próprio iria aderir à greve. Mas atenção que 
nada disto é errado. A nossa ordem tem duas 
atribuições nos estatutos: a defesa dos destina-
tários dos cuidados de enfermagem e a defesa 
da dignidade da pro�ssão. Como a dra. Maria 
de Belém tão bem disse na sua proposta de lei 
de bases, essa dignidade passa por uma carreira 
estruturada para os pro�ssionais daquele setor. 
Os enfermeiros não são menos que os outros e 
não têm, ainda, essa carreira estruturada. Só no 
ano passado, o estado �cou a dever mais de dois 
milhões de horas extraordinárias aos enfermei-
ros. Logo no primeiro ponto dos estatutos da 
ordem, podemos ler que ela é independente do 
poder político. Mas ainda há muita gente que 
pensa que as ordens pro�ssionais são �nanciadas 

pelo erário público. Não são. Funcionam exclu-
sivamente com o dinheiro dos seus membros. 

Há quem acuse os enfermeiros de estarem a 
ser fortes com os fracos, no caso das greves 
cirúrgicas.
Não, porque a greve cirúrgica teve, apesar das 
óbvias desvantagens para as pessoas, a vantagem 
de pôr o país a olhar para a questão das cirurgias 
de uma forma diferente e de uma forma séria. Há 
muitos anos, infelizmente, não se realizam cirurgias 
por falta de enfermeiros, ou por falta de material. 
E temos blocos operatórios que estão abertos das 
8h às 20h mas que às vezes realizam uma cirurgia, 
e outros que só estão abertos em determinado 
período do dia porque há falta de enfermeiros 
ou porque não estão outros pro�ssionais, ou às 
vezes porque falta material. Mas depois temos 
um sistema de recuperação de listas de espera em 
horário extraordinário. Vi muito aproveitamento 
de situações que não tinham nada a ver com a 
greve cirúrgica. Até porque estava localizada em 
determinados hospitais. Como é que no Hospi-
tal de Leiria, que nunca esteve em greve, houve 
médicos a dizerem às pessoas que não eram 
operadas por causa da greve dos enfermeiros? 
É um aproveitamento muito feio. Soubemos de 
uma situação de uma pessoa que foi ao centro de 
saúde, ao �m de semana, e que precisava de levar 
pontos e o médico disse-lhe que não era possível 
por causa da greve dos enfermeiros... 

Além de estar circunscrita a determinados hos-
pitais, também se limitava a um ato médico...
A determinadas cirurgias. E posso garantir que 
em alguns hospitais até acabou por haver mais 
cirurgias. Deve-se continuar a olhar para este 
problema. É sério, importa resolvê-lo. Quem 
precisa de realizar cirurgias todos os dias sabe 
o que se passa nos blocos operatórios do país. 

HÁ CASOS QUE FIZEMOS SEGUIR 
PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO 
Falou-se também do burnout dos médicos. Mas 
os enfermeiros também sofreram essa pressão?
É o problema das notícias: estamos a falar de 
determinados assuntos em 2016 ou 2017 e vem 
outro assunto, no ano seguinte, à baila e já nos 
esquecemos dos anteriores. A OE tem um estu-
do que diz, precisamente, que um em cada cinco 
enfermeiros está já a trabalhar em exaustão. Não 
é por acaso que hoje os enfermeiros são a classe 
pro�ssional com a maior taxa de absentismo 
do SNS. E que é, aliás, uma taxa histórica: cerca 
de 13% a nível nacional, com alguns hospitais 
a chegarem aos 15%. Tem a ver não só com a 

MUDÁMOS A FORMA DE A ORDEM SE RELACIONAR COM OS MEMBROS. FOMOS OS 
PRIMEIROS A ENTRAR NO REGISTO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, O 
BALCÃO ÚNICO CONTA COM 79 MIL PEDIDOS ONLINE. TÍNHAMOS SEIS ÁREAS DE 
ESPECIALIDADE, NESTE MOMENTO TEMOS 12.
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OF ESTUDA MERCADO DE TRABALHO FARMACÊUTICO

Os resultados do trabalho realizado pela 
OF indicam que a taxa de desemprego 
entre os farmacêuticos é inferior à média 
nacional (4,4% contra 7%), e menor ainda 
entre os jovens farmacêuticos (com menos 
de 30 anos), não ultrapassando os 2,8%. De 
entre as diversas áreas de intervenção dos 
farmacêuticos, a “Farmácia Comunitária” 
é a que regista maior procura por parte 
dos recém-licenciados, mas também a que 
tem maior número de farmacêuticos em 
situação de desemprego. Mais de 60% dos 
farmacêuticos atualmente desempregados 
residem na região Norte do País.
Cerca de 30% dos inquiridos referiu ter 
sentido algum tipo de dificuldade para 
ingressar no mercado de trabalho, justificadas 

com a reduzida oferta na área profissional 
pretendida e com mercado farmacêutico em 
geral, mas também com a falta de experiência 
profissional e de ofertas de trabalho na área 
de residência.
O tempo médio entre a conclusão do Mestrado 
Integrado em Ciências Farmacêuticas 
e a entrada no mercado de trabalho é 
genericamente reduzido: 80% dos inquiridos 
disse ter aguardado, no máximo, três meses 
até iniciar a sua atividade profissional.
Os farmacêuticos mais jovens têm hoje 
maiores dificuldades no acesso ao mercado 
de trabalho do que as que foram sentidas 
pelos colegas das faixas etárias superiores 
(entre os 30 e os 60 anos). Entre os mais 
novos, 71,5% diz ter iniciado atividade em 

menos de três meses, um valor inferior aos 
profissionais que têm hoje entre 30 e 60 
anos (com valores na ordem dos 90%). Os 
farmacêuticos na faixa mais avançada (com 
mais de 60 anos) referiram ter demorado mais 
de três meses, e até dois anos, a encontrar o 
primeiro emprego.
 Os resultados do inquérito mostram também 
uma relação direta entre o vínculo de trabalho 
inicial e a idade dos profissionais, ou seja, 
quanto menor a idade, maior a percentagem 
de indivíduos que teve no início da sua carreira 
profissional um vínculo igual ou inferior a um 
ano.
O estudo revelou que 40% dos farmacêuticos 
auferem entre 1.000 e 1.700 euros brutos 
mensais. Embora de forma residual, existem 

A Ordem dos Farmacêuticos (OF), através do Observatório da Empregabilidade no Setor Farmacêutico 
(OESF) e da Plataforma Ensino-Profissão (PEP), realizou um estudo junto dos seus membros para obter uma 
imagem atual da profissão farmacêutica. Procurou-se fazer um diagnóstico das diferentes áreas de exercício 
profissional e caraterizar a empregabilidade e o acesso ao mercado de trabalho no setor farmacêutico.
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AO LONGO DOS ÚLTIMOS MESES, FARMACÊUTICOS DE VÁRIAS ÁREAS 
PROFISSIONAIS RESPONDERAM TELEFONICAMENTE A VÁRIAS QUESTÕES 
RELACIONADAS COM A SUA FORMAÇÃO ACADÉMICA E COM A SUA SITUAÇÃO 
PROFISSIONAL ESPECÍFICA, AJUDANDO ASSIM A COMPREENDER O ESTADO DA ARTE 
NA PROFISSÃO FARMACÊUTICA. O RESULTADO DESTE TRABALHO DESENVOLVIDO 
PELA OF FOI APRESENTADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO.

Situação Profissional Atual 
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Tempo decorrido deste a conclusão da formação e a 
inserção no mercado de trabalho 
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no	 máximo,	 aguardou	 3	 meses	
até	começar	a	exercer.		
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Tempo decorrido até inserção 
no mercado de trabalho

Valores apresentados em %
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FarmacêuXcos	
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P5:	Qual	o	rendimento	ilíquido/bruto	mensal	auferido	(em	euros)	sem	considerar	bene|cios	acrescidos?	Considere	trabalho	em	tempo	integral	(calculado	para	35-40	horas	semanais).		

p)	Rendimento	
mensal	bruto	(*)	

(*)	Calculado	para	35-40	horas	semanais	e	
sem	considerar	bene|cios	acrescidos	

II	–	Apresentação	de	Resultados	2018	

CARACTERIZAÇÃO	SOCIODEMOGRÁFICA	

Feminino	 Masculino	 Inferior	a	30	
anos	

Entre	30	e	
40	anos	

Entre	41	e	
50	anos	

Entre	51	e	
60	anos	

Mais	de	60	
anos	

≤	580€	 0,4	 1,0	 0,9	 0,7	 0,6	 0,0	 0,0	
De	581€	a	750€	 1,7	 2,4	 2,9	 1,4	 1,2	 2,0	 1,9	
De	751€	a	1000€	 8,5	 6,1	 19,3	 5,5	 3,6	 2,6	 5,7	

De	1001€	a	1350€	 23,3	 21,4	 46,3	 26,1	 10,1	 6,6	 3,8	

De	1351€	a	1700€	 21,0	 13,9	 14,9	 27,3	 23,7	 11,7	 3,8	

De	1701€	a	2000€	 12,6	 11,2	 5,5	 13,4	 17,2	 16,8	 6,7	

De	2001€	a	2500€	 9,3	 8,8	 3,2	 6,8	 10,4	 18,9	 17,1	

De	2501€	a	3000€	 6,3	 7,8	 0,9	 4,8	 8,9	 16,8	 6,7	

Superior	a	3000€	 7,5	 18,0	 1,7	 6,6	 16,9	 18,4	 9,5	
NS/NR	 9,3	 9,5	 4,6	 7,5	 7,4	 6,1	 44,8	

n	 1131	 295	 348	 440	 337	 196	 105	

(%)	
(resposta	única)	

GLOBAL	

9,3	
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1,8	

8,0	

22,9	

19,6	

12,3	

9,2	

6,6	

9,7	

0,0	 20,0	 40,0	 60,0	 80,0	 100,0	

NS/NR	

≤	580€	

De	581€	a	750€	

De	751€	a	1000€	

De	1001€	a	1350€	

De	1351€	a	1700€	

De	1701€	a	2000€	

De	2001€	a	2500€	

De	2501€	a	3000€	

Superior	a	3000€	

(%)	
(resposta	única)	

n=1426	(**)	

(**)	Para	a	análise	desta	informação	foi	
excluída	a	sub-amostra	de	inquiridos	que	
se	encontra	desempregada	(n=1426)	

40%	dos	inquiridos	tem	um	rendimento	mensal	bruto	entre	1000€	e	1700€.	
Em	termos	rela>vos,	será	ainda	importante	salientar	que	a	percentagem	de	
homens	 com	 rendimento	bruto	 superior	a	3.000€/mês	é	mais	do	dobro	do	
registado	junto	das	mulheres	(18%	vs.	os	7,5%	registados	nas	mulheres).		

Rendimento mensal bruto
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ainda farmacêuticos a receber o salário 
mínimo nacional (no “Ensino e Investigação”, 
na “Farmácia Hospitalar” e na “Farmácia 
Comunitária”).
Este trabalho revela ainda que os 
farmacêuticos da área das “Análises Clínicas e 
Genética Humana” têm maior tempo decorrido 
desde a conclusão da curso superior, o 
que explica algum envelhecimento da área 
profissional, por comparação, por exemplo, com 
a “Farmácia Comunitária”, onde se encontra 
maior número de profissionais com menor 
tempo decorrido desde a conclusão do curso.
Metade dos inquiridos considerou que estava 

relativamente bem preparado para exercer 
a profissão no início da sua carreira, mas 
82,1% referiu que existem lacunas e áreas 
disciplinares pouco exploradas na formação 
graduada, em especial a componente prática 
do exercício profissional e a gestão.
Independentemente do género, idade ou área 
profissional, 75,4% dos farmacêuticos atribuiu 
elevada importância à formação contínua, 
sendo que 53,4% frequentou estudos pós-
graduados nos últimos anos. A percentagem 
é inferior entre os profissionais que têm na 
“Farmácia Comunitária” a sua principal área 
profissional, com 30% a reportar a frequência 

de estudos pós-graduados conferentes de 
grau académico.
A maioria dos farmacêuticos estão 
“Satisfeitos” ou “Muito Satisfeitos” com a 
profissão. Os farmacêuticos de indústria 
apresentam-se como os mais satisfeitos com 
a sua situação profissional, por oposição aos 
farmacêuticos hospitalares, que reportam 
menores índices de satisfação global.
O trabalho de campo, assente na realização 
de inquéritos telefónicos, decorreu no 
mês de outubro de 2018 e envolveu 1.506 
farmacêuticos, o que corresponde a cerca de 
10% dos membros da OF.

Satisfação global com a profissão (por área profissional) 
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A Ordem dos Farmacêuticos (OF) atribuiu, 
durante o ano de 2018, o título de especialista 
a 375 farmacêuticos, existindo agora um total 
de 3.407 farmacêuticos com uma ou mais 
das seis especialidades conferidas pela OF. 
A sessão solene de entrega de diplomas aos 
novos farmacêuticos especialistas decorreu 
a 11 de janeiro, no Hotel Olissippo Oriente, 
como culminar de um ciclo que envolveu a 
submissão e avaliação de candidaturas e a 
apresentação de trabalhos e/ou a realização 
de exames em cada área de especialização.
O Colégio de Especialidade de Indústria 
Farmacêutica, um dos mais antigos colégios 
de especialidade da OF, atribuiu o título de 
especialista a 13 farmacêuticos candidatos, 
quase o dobro dos que foram atribuídos no 
ano passado; também o Colégio de Assuntos 

Regulamentares atribuiu o mesmo número de 
novos títulos de especialidade atribuídos (13), 
o que representa um aumento de cerca de 
10% no número de especialistas em Assuntos 
Regulamentares.
O ano de 2018 marcou o reinício do processo 
de atribuição da especialidade em Farmácia 
Comunitária, tendo sido averbados 81 novos 
títulos, num processo conduzido por uma 
Comissão criada especificamente para o 
efeito, e que levou depois à transformação do 
Grupo Profissional de Farmácia Comunitária 
em Colégio de Especialidade.
Por seu turno, o Colégio de Especialidade 
de Farmácia Hospitalar conta agora com 60 
novos especialistas, num passo fundamental 
para ingresso na recém-criada Carreira 
Farmacêutica no Serviço Nacional de Saúde. 

Finalmente, o Colégio de Especialidade de 
Análises Clínicas e de Genética Humana atribui 
duas especialidades: as Análises Clínicas têm 
agora mais 21 farmacêuticos especialistas, 
enquanto a Genética Humana, a mais recente 
especialidade farmacêutica, contabilizou 187 
novos especialistas.
Presente na tradicional cerimónia de 
entrega de diplomas, a bastonária da OF 
felicitou os colegas que concluíram com 
sucesso esta importante etapa no seu 
desenvolvimento profissional. Ana Paula 
Martins destacou o crescimento da profissão, 
em quantidade e qualidade, considerando a 
especialização como um importante ponto 
de partida para a diferenciação profissional 
e para o desempenho de novas funções e 
responsabilidades.

PROFISSÃO COM 375 NOVOS ESPECIALISTAS

Indústria 
Farmacêutica

Análises 
Clínicas

Farmácia 
Hospitalar

Assuntos 
Regulamentares

Farmácia 
Comunitária

Genética 
Humana

Novos Especialistas 
(2018) 13 21 60 13 81 187

Total de 
Especialistas 356 944 833 149 905 220

Farmacêuticos especialistas pela Ordem 
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O projeto TARV arrancou formalmente no final 
de 2016, dando cumprimento a uma medida 
prevista no programa do Governo, que 
previa a “valorização do papel das farmácias 
comunitárias enquanto agentes de prestação 
de cuidados, apostando no desenvolvimento 
de medidas de apoio à utilização racional 
do medicamento e aproveitando os seus 
serviços, em articulação com as unidades  
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), para 
nelas ensaiar a delegação parcial da 
administração de terapêutica oral em 
oncologia e doenças transmissíveis”. Desde 
então, a OF tem vindo a certificar a formação 
e as competências dos farmacêuticos para 
prestação deste serviço.
De acordo com os resultados de um 
estudo realizado pelo Centro de Estudos de 
Medicina Baseada na Evidência (CEMBE) da 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa, pelo Centro de Estudos Aplicados 
(CEA) da Universidade Católica Portuguesa 

e pelo Centro de Estudos e Avaliação em 
Saúde (CEFAR) da Associação Nacional das 
Farmácias, a maioria dos utentes (79%) 
integrados no projeto deslocou-se “a pé” 
até à farmácia onde levantava a medicação, 
o que não aconteceria se a dispensa 
fosse realizada na farmácia hospitalar. 
Comparando o tempo médio para estas 
deslocações, verifica-se um ganho de quase 
30 minutos, tendo sido reportado tempos 
de deslocação até à farmácia de 12 minutos 
e de 46 minutos até ao hospital. Também 
o tempo de espera para atendimento foi 
menor nas farmácias comunitárias, de 5 
minutos, comparado com 16 minutos quando 
a dispensa era realizada nos hospitais.
A cerimónia de entrega dos Prémios de 
Boas Práticas Infarmed 25+ decorreu no 
dia 15 de janeiro, no auditório da autoridade 
reguladora, em Lisboa, como culminar  
do programa das comemorações dos seus 
25 anos.

OF DISTINGUIDA PELO ENVOLVIMENTO NO 
PROJETO TARV

NOVO REGULAMENTO 
PARA ATRIBUIÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS
A Direção Nacional da Ordem 
dos Farmacêuticos, sob proposta 
do Conselho para a Qualificação 
e Admissão, aprovou o novo 
Regulamento para Atribuição de 
Competências Farmacêuticas, 
que estabelece os termos para o 
desenvolvimento e reconhecimento 
de competências, transversais ou 
específicas às diferentes áreas 
de intervenção farmacêutica. 
Todos os farmacêuticos podem 
submeter a apreciação propostas 
de criação e certificação de novas 
competências.

A aprovação deste novo regulamento resulta 
do desenvolvimento técnico-científico e da 
evolução da profissão farmacêutica, com 
surgimento de diversas áreas de atividade 
cujo exercício exige um grau aprofundado de 
conhecimentos e uma diferenciação técnica.
O regulamento define Competência como 
o título que reconhece a “capacidade de 
desempenhar uma atividade ou conjunto 
de atividades relacionadas com um objetivo 
específico ou com uma área de estudo num 
determinado enquadramento profissional”. 
São definidas desde logo sete áreas de 
exercício e aplicabilidade de competências: 
Análises Clínicas; Assuntos Regulamentares; 
Farmácia Comunitária; Farmácia Hospitalar; 
Genética Humana; Indústria Farmacêutica; 
e Outras Áreas de interesse no âmbito da 
intervenção farmacêutica. Cada Competência 
Específica deve ser enquadrada numa destas 
áreas, enquanto as Competências Transversais 
se enquadram simultaneamente em duas ou 
mais áreas.
A OF passa a reconhecer e certificar estas 
Competências, estabelecendo assim um 
novo paradigma no exercício profissional, 
que contribui também para processo de 
Desenvolvimento Profissional Contínuo dos 
farmacêuticos, no âmbito do qual passam a 
ser atribuídos 5 Créditos de Desenvolvimento 
Profissional Contínuo (CDP) por cada 
competência adquirida.
Este novo regulamento não se aplica às 
competências já existentes e regulamentadas 
pela OF.

A Ordem dos Farmacêuticos (OF) foi uma das entidades distinguidas 
pelo Infarmed com o Prémio de Boas Práticas, na categoria de 
Projetos, pelo seu envolvimento e dinamização do projeto TARV II, 
para dispensa de medicamentos para o VIH/sida nas farmácias 
comunitárias. A distinção abrangeu também os restantes parceiros 
do projeto – Infarmed, Centro Hospitalar de Lisboa Central, Associação 
Nacional das Farmácias, Associação das Farmácias de Portugal e 
Associação de Distribuidores Farmacêuticos.
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CONTRA O CANCRO HEREDITÁRIO
A Evita é uma associação sem fins lucrativos de apoio a portadores de 
alterações nos genes relacionados com cancro hereditário e tem como 
missão salvar vidas e melhorar a qualidade de vida das famílias afetadas 
por síndromes de cancro hereditário.

Para alcançar os seus objetivos, a Evita preten-
de: consciencializar a sociedade para o risco do 
cancro hereditário; esclarecer para que cada um 
possa avaliar o seu risco de cancro por predispo-
sição genética, história familiar ou outros fatores; 
proporcionar encontros e entreajuda; fornecer 
informação que ajude as pessoas a lidar com os 
fatores de risco; apoiar os indivíduos nas suas 
decisões informadas; ser uma voz ativa junto dos 
poderes instituídos, das comunidades médica e 
cientí� ca, da comunicação social, de associações 
similares e do público em geral.

QUE SÃO SÍNDROMES 
DE PREDISPOSIÇÃO FAMILIAR 
PARA CANCRO?
O cancro é na maioria das vezes um fenómeno 
esporádico que resulta do envelhecimento e da 
interação genoma-ambiente, com consequente 
acumulação de erros limitados a um conjunto de 
células. Este tipo de alterações, não estando pre-
sente em todas as células, e não estando nas células 
germinativas (óvulos e espermatozoides), não foi 
herdado, nem será transmitido à descendência.
Em menos de 10% dos casos, o cancro surge no 
contexto de uma síndrome de predisposição para 
cancro familiar. Esta resulta de mutações germina-
tivas em genes-chave para a tumorogénese (p.ex: 
oncossupressores), habitualmente herdados de 
forma autossómica dominante.                           
  
MUTAÇÃO GERMINATIVA 
POR HERANÇA AUTOSSÓMICA 
DOMINANTE
Existe uma série de indícios que sugere a existên-
cia de síndrome de cancro hereditário: cancro em 
dois ou mais membros da mesma família; idade 
prematura de diagnóstico; tumores primários 
múltiplos; cancros bilaterais (quando o órgão 
afetado é par ou duplo. P. ex: a mama); presença 
de vários cancros no mesmo paciente; constelação 
de tumores e de outras anormalidades benignas 
e/ou compatíveis com uma síndrome de cancro 
especí� ca (p. ex: mama e ovário); transmissão 
vertical da doença (de uma geração à seguinte).
Estas síndromes apresentam-se normalmente 
em famílias com uma alta incidência de cancro, 
atingindo mais do que uma geração de um mes-
mo ramo, em idades jovens, múltiplos, atípicos, 
com uma agregação especí� ca (p. ex: cancro da 
mama no homem e na mulher, cancro da próstata 
no homem, cancro do pâncreas, melanoma, para 
o gene BRCA2).

Na suspeita de uma síndrome de predisposição 
familiar para cancro, está indicada a realização de 
teste molecular, desde que dele resultem alterações 
à vigilância, tratamento ou prognóstico do utente. 
O estudo molecular familiar deverá ser realizado 
primeiro na pessoa identi� cada com cancro em 
idade mais jovem – que passará a ser o caso ín-
dex. Um estudo molecular positivo permitirá a 
realização de estudos familiares e identi� cação de 
portadores de mutação (aos quais serão oferecidas 
opções de tratamento e medidas pro� láticas dispo-
níveis) e de não portadores (sem risco aumentado 
de cancro, relativamente à população em geral).
Apostando fortemente na prevenção e no diagnós-
tico precoce da doença, a Evita é uma associação 
especial e diferente: procura identi� car potenciais 
portadores de mutação com alto risco para um 
certo tipo de cancro na multidão; procura cons-
ciencializar a sociedade médica e civil perante a 
existência de síndromes de cancro hereditário o 
que é fundamental pois uma parte signi� cativa 
da população não sabe que é portadora da mu-
tação e corre o risco de ter um cancro em idade 
precoce e, por isso, não raramente, recebe um 
diagnóstico tardio.
Na discussão em torno da sustentabilidade do SNS, 
a prevenção e o diagnóstico precoce devem assu-
mir a prioridade máxima nas políticas de saúde, 
e o cancro hereditário tem uma carga � nanceira 
muito superior ao cancro não hereditário, sendo 

ao mesmo tempo o tipo de cancro com o maior 
potencial de prevenção e diagnóstico precoce.

O APOIO DA FARMÁCIA
Com a necessidade de sensibilizar a sociedade 
para salvarmos cada vez mais vidas, conta a Evi-
ta com o apoio da farmácia comunitária pois os 
farmacêuticos são parceiros indispensáveis nesse 
trabalho de consciencialização.
O farmacêutico é uma pessoa muito próxima das 
famílias na sua área e conhece melhor a história 
familiar do que outros pro� ssionais de saúde em 
torno da pessoa. A farmácia comunitária torna-se 
muitas vezes num local de convivência entre os 
pro� ssionais e os cidadãos com doença.
As farmácias desempenham igualmente um pa-
pel fundamental nas campanhas de sensibiliza-
ção, dando o espaço e a oportunidade de chegar 
diretamente às pessoas e aumentando a literacia 
em saúde.
Pela empatia e o pro� ssionalismo, o farmacêutico 
goza duma con� ança absoluta, o que aumenta a 
credibilidade das mensagens.
As pessoas preocupadas com o seu risco de cancro 
ou quem queira saber mais sobre os nossos pro-
jetos inovadores, pode contactar-nos via: info@
evitacancro.org; https://www.facebook.com/evi-
tacancro/; https://www.youtube.com/channel/
UC3uin8JBkdlP7Zfqmsu4WDg; http://www.
evitacancro.org

[ROF126	PARCEIROS	Evita]	

Contra	o	cancro	hereditário	

	

A	Evita	é	uma	associação	sem	fins	lucrativos	de	apoio	a	portadores	de	alterações	nos	genes	
relacionados	com	cancro	hereditário	e	tem	como	missão	salvar	vidas	e	melhorar	a	qualidade	
de	vida	das	famílias	afetadas	por	síndromes	de	cancro	hereditário.	

Para	alcançar	os	seus	objetivos,	a	Evita	pretende:	consciencializar	a	sociedade	para	o	risco	do	
cancro	hereditário;	esclarecer	para	que	cada	um	possa	avaliar	o	seu	risco	de	cancro	por	
predisposição	genética,	história	familiar	ou	outros	fatores;	proporcionar	encontros	e	
entreajuda;	fornecer	informação	que	ajude	as	pessoas	a	lidar	com	os	fatores	de	risco;	apoiar	
os	indivíduos	nas	suas	decisões	informadas;	ser	uma	voz	ativa	junto	dos	poderes	instituídos,	
das	comunidades	médica	e	científica,	da	comunicação	social,	de	associações	similares	e	do	
público	em	geral.	

	

QUE	SÃO	SÍNDROMES	DE	PREDISPOSIÇÃO	FAMILIAR	PARA	CANCRO?	

O	cancro	é	na	maioria	das	vezes	um	fenómeno	esporádico	que	resulta	do	envelhecimento	e	da	
interação	genoma-ambiente,	com	consequente	acumulação	de	erros	limitados	a	um	conjunto	
de	células.	Este	tipo	de	alterações,	não	estando	presente	em	todas	as	células,	e	não	estando	
nas	células	germinativas	(óvulos	e	espermatozoides),	não	foi	herdado,	nem	será	transmitido	à	
descendência.	

Em	menos	de	10%	dos	casos,	o	cancro	surge	no	contexto	de	uma	síndrome	de	predisposição	
para	cancro	familiar.	Esta	resulta	de	mutações	germinativas	em	genes-chave	para	a	
tumorogénese	(p.ex:	oncossupressores),	habitualmente	herdados	de	forma	autossómica	
dominante.																												

AS FARMÁCIAS DESEMPENHAM UM 
PAPEL FUNDAMENTAL NAS CAMPANHAS 
DE SENSIBILIZAÇÃO, DANDO ESPAÇO E 
OPORTUNIDADE DE CHEGAR ÀS PESSOAS E 
AUMENTANDO A LITERACIA EM SAÚDE
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A Noruega foi classi�cada como o país mais de-
senvolvido do mundo em todos os relatórios de 
desenvolvimento humano desde 2001. Em 2017 
foi ainda considerado o país mais feliz do mun-
do. Mas como funciona o sector das farmácias 
na Noruega?
Foi em maio de 2015 que um grupo de farma-
cêuticos portugueses chegou à Noruega para 
dar início a uma nova etapa na sua carreira. A 
mudança para um novo país acarreta natural-
mente um período de adaptação dado que não 
é apenas a permuta pro�ssional é, igualmente, a 
transformação da nossa vida pessoal, pois tudo é 
diferente: a língua, a cultura, as formas de traba-
lhar e muito mais… Seria impossível, neste artigo, 
descrever todas as alterações e obstáculos, mas 
todos concordamos que, apesar das di�culdades 
iniciais com a língua, fomos bem recebidos tanto 
por colegas como por utentes que reconheciam 
o esforço e o interesse em aprender e mostravam 
muita paciência e tolerância.

O PANORAMA DO SECTOR 
DA FARMÁCIA COMUNTÁRIA
Começando pelo panorama atual do sector da 
farmácia comunitária norueguesa, convém deixar 
dito que a lei que regula a actividade das farmácias 
sofreu uma grande alteração em março de 2001. A 
partir dessa data a propriedade das farmácias foi 
liberalizada, sendo estas as principais diferenças 
antes e depois dessa alteração na lei:
Antes de 1 de março de 2001: apenas farmacêuti-
cos podiam ser proprietários de farmácia; o Esta-
do decidia onde e o número de novas farmácias 
que poderiam ser estabelecidas, de acordo com 
avaliações efetuadas pelo Estado; novas farmá-
cias apenas poderiam ser estabelecidas se não 
colocassem em risco o negócio das farmácias já 
estabelecidas.
Depois de 1 de março de 2001: qualquer entidade 
pode ser proprietária de farmácia, excluindo a in-
dústria farmacêutica e os médicos; o mercado de-
cide onde e quantas farmácias serão estabelecidas, 
de modo a que as farmácias sejam estabelecidas 

em maior grau de acordo com as necessidades da 
população e os padrões de vendas; o responsável 
pelo funcionamento da farmácia (diretor-técnico) 
tem de ser farmacêutico (o equivalente ao mes-
trado integrado em ciências farmacêuticas por-
tuguês); a concorrência determina a viabilidade 
económica do negócio da farmácia.
Este novo modelo levou a que surgissem várias 
cadeias de farmácias que detêm a propriedade 
da grande maioria delas: Apotek1, Vitusapotek 
e Boots Apotek. Estas cadeias são detidas por 
empresas que detêm, simultaneamente, os distri-
buidores que fornecem as farmácias. O número 
de farmácias aumentou signi�cativamente e os 
horários de funcionamento foram alargados; o 
acesso da população às farmácias é agora maior. 
A concorrência cresceu, mas as farmácias man-
tiveram o foco na qualidade técnica, segurança 
e seriedade. 
A Apotekforeningen (Associação de Farmácias 
Norueguesa) considera que a qualidade técnica 
das farmácias se tornou mais consistente e que 
acontecem menos erros devido, entre outros fato-
res, ao foco das cadeias no controlo de qualidade 
e funções de controlo interno. Todas as cadeias 
possuem um sistema de qualidade em constante 
revalidação e melhoria. Existem procedimentos 
para todas as tarefas executadas na farmácia, o que 
permite uma uniformização do nível de serviço 
prestado aos clientes e uma constante melhoria 
dos processos para redução dos erros.
Todas as farmácias do país são membros da Apo-
tekforeningen. A Apotekforeningen trabalha para 
melhorar as condições no sector das farmácias, 
desenvolvendo soluções comuns e in�uenciando 
as decisões políticas sobre o sector.
Um contributo essencial da Apotekforeningen 
é, sem dúvida, o investimento realizado numa 
empresa de formação denominada Apokus que, 
além de criar os cursos de formação contínua 
que se destinam a atualizar os conhecimentos 
dos farmacêuticos e dos outros pro�ssionais que 
trabalham na farmácia, também desenvolve so-
luções comuns e padronizadas para os serviços 

farmacêuticos que têm vindo a ser �nanciados 
pelo Estado Norueguês, como “Inhalasjonsvei-
ledning” (um serviço para ensino e veri�cação 
da técnica de inalação) e “Medisinstart” (um 
serviço para utentes que vão iniciar um ou mais 
novos medicamentos para tratamento de doenças 
cardiovasculares). Estes serviços serão abordados 
com mais detalhe neste artigo. 
Apesar de não existir uma ordem pro�ssional e 
um sistema de revalidação da carteira pro�ssio-
nal que exija a formação contínua, as cadeias têm 
implementado um sistema de formação contínua 
obrigatória (normalmente mensal) para todos os 
funcionários da farmácia, com formações extra 
obrigatórias para farmacêuticos, em que utilizam os 
cursos da Apokus e cursos por eles desenvolvidos.

O EXERCÍCIO DO ATO 
FARMACÊUTICO
No que diz respeito ao exercício do ato farmacêu-
tico, existem algumas diferenças fundamentais 
que são cruciais para o estatuto e valorização do 
farmacêutico na farmácia. 
Em primeiro lugar, a dispensa da receita médica 
inclui a veri�cação e melhoria do texto da po-
sologia escrita pelo médico, que será impressa 
numa etiqueta a colar na embalagem de cada 
medicamento. Apesar de todos os pro�ssionais 
que trabalham na farmácia, incluindo técnicos de 
farmácia e outro pessoal sem formação académi-
ca na área da saúde, poderem redigir esse texto a 
colocar na etiqueta contendo a informação sobre 
a posologia, o farmacêutico tem de realizar um 
controlo �nal, introduzindo a sua palavra-passe 
no sistema. A responsabilidade sobre o que vai 
escrito na etiqueta recai, desta forma, sobre o 
farmacêutico que a aprovou. 
Nesta veri�cação, além de se avaliar se a poso-
logia está correta e escrita de uma forma com-
preensível para o utente (existem diretrizes que 
indicam a melhor forma de escrever uma eti-
queta), o farmacêutico tem também de avaliar as 
possíveis interações com outros medicamentos, 
documentando diretamente no sistema todas as 

Este artigo debruça-se sobre as principais diferenças entre as farmácias portuguesas e norueguesas, sobre 
o papel do farmacêutico na farmácia comunitária norueguesa. E relata ainda a experiência de um grupo de 
farmacêuticos portugueses recrutados para trabalhar na cadeia de farmácias norueguesa Vitusapotek. 
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Farmacêuticos portugueses comparam sistemas de farmácia
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alterações à prescrição, após con�rmação com 
o médico. Desta forma, garante-se que todas as 
dispensas são veri�cadas por um pro�ssional de 
saúde quali�cado para identi�car potenciais erros 
na posologia e que o utente recebe a informação 
complementar necessária e da forma correta.
Além do controlo da escrita da posologia nas 
etiquetas, os farmacêuticos validam a grande 
maioria das tarefas técnicas que podem ser re-
alizadas pelos técnicos ou outros trabalhadores 
da farmácia, como, a preparação de antibióticos, 
a dispensa de quantidades parciais de uma em-
balagem de um medicamento, a preparação de 
medicamentos para terapia de substituição para 
toxicodependentes, entre outros.
No que diz respeito à dispensa de medicamen-
tos não sujeitos a receita médica (MNSRM), 
pondera-se atualmente a criação de uma lis-
ta de medicamentos que apenas poderão ser 
dispensados após aconselhamento com um 
farmacêutico. Atualmente, os MNSRM não se 
encontram atrás do balcão, como em Portugal, 
podendo o utente escolher o medicamento di-
retamente nas prateleiras da farmácia e levá-lo 
à caixa para pagamento. 
Nos três últimos anos, surgiram duas grandes 
polémicas na comunicação social acerca da in-
formação dada pelas farmácias no momento da 
dispensa. Uma delas foi pela falta de informação 
dada a adolescentes no momento da venda de 
paracetamol e a outra na venda de medicamentos 
para emagrecimento juntamente com laxantes, 
também a adolescentes. Após estes incidentes foi 
reforçada a ideia de que há certos MNSRM que 
apenas deveriam ser dispensados por farmacêu-
ticos e que é extremamente importante avaliar a 
necessidade de informação sobre o MNSRM no 
momento da dispensa. 
É de referir que é permitida a venda de MNSRM 
em vários locais além da farmácia, como bombas 
de gasolina e supermercados. Em alguns dos su-
permercados essa venda é associada a uma far-
mácia (medisinutsalg). Os supermercados têm 
assim uma área onde vendem MNSRM que são 
propriedade da farmácia com a qual colaboram. 
Todos os produtos são propriedade da farmácia 
e são disponibilizados ao utente através do su-
permercado por uma questão de proximidade. 
Existem muitas ilhas na Noruega onde não existe 
farmácia e assim com as medisinutsalg ganhou-se 
uma forma de os MNSRM estarem disponíveis à 
população, não prejudicando o negócio da farmá-
cia, pelo contrário, fazendo parte integrante deste. 
Os supermercados recebem uma percentagem da 
venda dos medicamentos e dos outros produtos 
disponibilizados.

SERVIÇOS FINANCIADOS PELO 
ESTADO: “INHALASJONSVEILEDNING 
E MEDISINSTART”
Desde a chegada de farmacêuticos portugueses à 
Noruega, em maio de 2015, foram implementados 
dois projetos, 100% comparticipados pelo Estado 
norueguês, realizados em farmácia comunitária, 

desenvolvidos pelos farmacêuticos, com o prin-
cipal objetivo de melhorar a qualidade de vida e 
essencialmente aumentar a segurança do utente 
no que concerne à gestão da toma do medica-
mento no domicílio.
Não existe limite de idade para que os utentes pos-
sam usufruir dos serviços proporcionados pelos 
mencionados projetos, porém convém referir que 
estes apenas podem ser oferecidos a utentes que 
possuam “número norueguês” (fødselsnummer 
ou d-nummer). 
Mas em que consistem estes projetos e que servi-
ços e vantagens trouxeram para os utentes e para 
o sistema de saúde do país?
Vamos então começar por descrevê-los, desta-
cando no �nal os seus contributos/ vantagens:
O Inhalasjonsveiledning consiste na orientação 
da utilização de inaladores dos utentes que pos-
suem o diagnóstico de Asma ou Doença Pul-
monar Obstrutiva Crónica (DPOC). Teve início 
em todas as farmácias comunitárias no dia 1 de 
março de 2016, tendo já sido usufruído por cerca 
de 90 mil pessoas com os diagnósticos referidos. 

Este serviço, que tem uma duração média de 
7-10 minutos, pode ser requisitado pelos médi-
cos, farmacêuticos ou pelos próprios utilizadores. 
Todos os pro�ssionais que trabalham em farmácia 
comunitária têm o dever de informar os utentes 
sobre o mesmo.   
Uma pesquisa realizada pela Norske Farmaseu-
tisk Forening (NFF), equivalente a uma combi-
nação da Associação Nacional de Farmácias e o 
Sindicato dos Farmacêuticos, revelou que 7 em 
cada 10 doentes com o diagnóstico de Asma ou 
DPOC utilizam inaladores de forma incorreta. 
Para os utentes que irão utilizar pela primeira vez 
um ou mais inaladores, o farmacêutico começa 
por fazer o ensino da técnica de utilização correta, 
o processo de higienização, o seu armazenamento, 
bem como fazer perceber quando o inalador está 
vazio. Segue-se a demonstração prática do uso 
correto pelo farmacêutico e repetição por parte 
do utente com validação do farmacêutico. Para 
os utentes que já utilizaram o inalador antes, mas 
têm dúvidas se o estão a utilizar corretamente, pois 
não sentem qualquer melhoria ou vantagem na 
sua utilização, ou em situações que o farmacêutico 
detete algum erro no seu uso, após conversa tida 
com o utente, todos os passos acima indicados 
são repetidos, à exceção da demonstração por 
parte do farmacêutico.    
O Medisinstart, por outro lado, consiste num 
acompanhamento aos utentes que iniciam a toma 
de medicação cardíaca, tais como, anti-hiperten-
sores, anticoagulantes, etc. Este é então composto 
por duas conversas, sendo que estas são realizadas 
1-2 semanas e 3-5 semanas após o medicamento 
ter sido dispensado na farmácia. Cada conversa 
tem uma duração média de 15 minutos. A segun-
da conversa pode acontecer ou presencialmente 
ou por telefone. 
Estas conversas focam os seguintes aspetos: ensino 
sobre a importância da toma diária dos medica-
mentos. Caso o utente tenha di�culdade em se 
lembrar de tomar os medicamentos, o farma-
cêutico poderá sugerir a utilização de caixas para 
guardar medicamentos, sendo que estas podem 
ser diárias ou semanais; conhecimento e com-
preensão da terapêutica – a sua razão de ser, os 
benefícios da sua utilização para a saúde do do-
ente; resolução prática de problemas e situações 
– o farmacêutico analisa conjuntamente com o 
utente quais as reações adversas que este veri�-
cou com a sua toma, dando sugestões para que 
as mesmas sejam evitáveis. Por exemplo, a sen-
sação de fadiga provocada no início da toma de 
beta-bloqueadores, como é o caso do metoprolol: 
o farmacêutico pode aconselhar a toma do medi-
camento à noite. Em casos mais graves, pode ser 
necessário o conselho para que o utente contacte 
o seu médico para que seja avaliada a necessidade 
de substituição da terapêutica.
Após cada consulta, é elaborado um registo sin-
tético que é enviado eletronicamente ao médico 
prescritor.
Este serviço teve início no dia 2 de maio de 2018, 
pelo que ainda é cedo para fazer um balanço, mas 

A CONCORRÊNCIA CRESCEU, 
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TÉCNICA, SEGURANÇA  
E SERIEDADE.

Ana Rita Pinto



36  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

podemos utilizar dados já obtidos em países que 
já possuem este serviço, como o Reino Unido, a 
Dinamarca, entre outros, em que foi notável o 
aumento da adesão à terapêutica.
Importa ainda referir que existe todo um trabalho 
de preparação feito por parte dos farmacêuticos 
antes destes serviços começarem a ser praticados 
pelas farmácias comunitárias norueguesas. Uma 
série de testes teve que ser realizada e aprovada, o 
diretor técnico de cada farmácia teve que proce-
der à con�rmação de que os seus farmacêuticos 
estavam preparados e tinham formação adequa-
da para executar este serviço, bem como foram 
encomendados aparelhos de demonstração dos 
inaladores existentes no mercado norueguês 
para que este serviço pudesse ser efetuado sem 
erros, contribuindo deste modo para a sua cor-
reta utilização.
São várias as vantagens destas iniciativas. Aqui 
�cam as mais relevantes: 
Maior adesão à terapêutica, evitando assim custos 
desnecessários, como idas aos hospitais ou centros 
de saúde e internamentos;
Melhoria da qualidade de vida do doente; 
Melhoria da autonomia e literacia do utente;
Estabelecimento de uma relação de melhor con-
�ança ou comunicação entre o médico, farmacêu-
ticos, e restantes pro�ssionais de saúde;
Melhoria na relação de con�ança/parceria entre 
os utentes e os farmacêuticos; 
Valorização do papel do farmacêutico em unida-
des de cuidados primários.
Na Noruega são também realizados alguns ser-
viços que já são conhecidos em Portugal, tais 
como a vacinação contra a gripe e “reisevaksiner” 
(vacinas para viajantes), entre outros. O serviço 
de vacinação é bastante recente, tendo sido rea-
lizado o projeto-piloto sido realizado em 2017 e 
a implementação de�nitiva em 2018.
Pelo empenho e dedicação que temos vindo a 
colocar nestes projetos, pensamos que os re-
sultados da avaliação do trabalho desenvolvido 
não estarão aquém dos resultados já obtidos nos 
outros países, tendo contribuído para a�rmar e 
destacar a visibilidade do papel do farmacêuti-
co na comunidade, em constante proximidade 
com o utente.

OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS
ENVIO DE MEDICAMENTOS
Existem nas farmácias norueguesas alguns ser-
viços que não são tão comuns em Portugal. A 
Noruega é um país com uma grande área e baixa 
densidade populacional, pelo que várias farmácias 
cobrem uma vasta área, o que de�ne uma parte 
do dia-a-dia de muitas delas, pois muitos doen-
tes têm di�culdade em deslocar-se para aviar os 
seus medicamentos.  
Para dar resposta a esta necessidade, várias farmá-
cias oferecem um serviço de envio regular de me-
dicamentos pelo correio ou, diretamente, para um 
local de levantamento previamente estabelecido.
O envio pelo correio é cada vez menos usado, por 
um lado porque é muito difícil garantir as condi-
ções de conservação corretas dos medicamentos, 
principalmente no rigoroso Inverno norueguês, 
altura em que este meio quase não é usado devido 
às baixas temperaturas. Por outro lado, exigên-
cias legais de sigilo e de garantia e registo de que 
o medicamento chega à pessoa a quem se destina 
levantam alguns desa�os e tornam necessária a 
utilização de um serviço mais especializado mas 
também mais caro para o utente.
O envio direto para o supermercado é normal-
mente feito por uma transportadora local o que, 
ao contrário do envio pelo correio, garante que 
a temperatura se mantém dentro dos valores re-
comendados independentemente do ambiente 
exterior e permite ainda incluir produtos de frio, 
por exemplo. Neste caso, o percurso do medica-
mento é controlado até à sua entrega, havendo 
um registo de quem faz o levantamento. 
Na prática, o serviço começa quando a farmácia 
recebe um contacto diretamente do utente (ge-
ralmente por telefone, mas também por email 
ou através da app da Vitusapotek) ou do centro 
médico que envia um alerta através do sistema 
informático. Cada pedido é processado com todos 
os controlos habituais, como se o cliente estives-
se na farmácia, podendo o utente ou o médico 
prescritor ser contactado para algum esclareci-
mento extra, ou serem enviadas brochuras com 
informação adicional. 
Os pedidos do dia são embalados individualmente 
para que o conteúdo não seja visível a terceiros 

e são enviados para o supermercado em caixa 
selada. No supermercado, o utente identi�ca-se, 
levanta o seu pedido e faz o pagamento direta-
mente no local. Este serviço é sujeito a uma taxa 
extra para o utente que é consideravelmente in-
ferior ao envio pelo correio. 
A estes serviços de envio podemos ainda acrescen-
tar as soluções digitais, como a farmácia online, que 
disponibilizam o envio de todo o tipo de medica-
mentos para casa do utente e que possibilita que 
este faça uma encomenda e a levante na farmácia 
da sua escolha, encurtando o tempo de espera. 

MULTIDOSE
As farmácias norueguesas têm ainda outros ser-
viços direcionados maioritariamente para clien-
tes pro�ssionais como, por exemplo, o serviço de 
multidose para lares de idosos ou para serviços 
de apoio domiciliário geridos por cada concelho. 
Este serviço está em franco crescimento uma 
vez que os concelhos estão progressivamente a 
adotar a multidose para assim diminuir a carga 
de trabalho dos enfermeiros que trabalham nos 
lares e no apoio domiciliário. Sem este serviço a 
medicação é dividida manualmente em caixas 
de medicação semanal pelos enfermeiros o que 
acarreta um maior consumo de tempo e um 
maior risco de erros. 
Neste caso, os contratos são estabelecidos entre os 
concelhos e as distribuidoras farmacêuticas após 
concurso público. As taxas associadas ao serviço 
são negociadas entre o concelho e o distribuidor 
e, geralmente, pagas pelo concelho. Desta forma 
os utentes têm acesso ao serviço pagando apenas 
a medicação. De ressalvar apenas que este serviço 
é disponibilizado também a utentes particulares 
que suportam naturalmente todos os custos.
Estes utentes recebem a sua medicação embalada 
individualmente em rolos de duração variável de 
acordo com a necessidade do utente (7, 14 ou 30 
dias) devidamente identi�cados com data, hora 
de toma e conteúdo. Acresce informar que é a 
farmácia a responsável por gerir a atualização 
da medicação, os alertas de possíveis interações 
medicamentosas e a comunicação entre os vários 
pro�ssionais de saúde envolvidos e a empresa que 
faz o embalamento. O embalamento de medicação 
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individualizada é assegurada por 2 dos 3 grandes 
distribuidores de medicamentos. 
Este serviço tem início com a receção da farmácia 
da lista de medicamentos utilizada pelo utente, 
revista e assinada pelo médico responsável. As 
informações desta lista são então inseridas num 
sistema informático próprio por um técnico ou 
farmacêutico, controladas e validadas por um (ou-
tro) farmacêutico �cando assim disponível para 
a empresa responsável pela produção. Este pro-
cesso repete-se de cada vez que há uma alteração 
na terapêutica do utente, estas mesmas alterações 
podem ser registadas antes de cada produção (no 
caso de 15 em 15 dias) ou podem ser alterações 
extra, caso seja necessário. A farmácia recebe os 
rolos e reenvia-os então para a instituição a que 
pertencem após um breve controlo �nal. Além 
dos rolos é também enviada uma lista com todos 
os doentes incluídos naquela entrega, uma lista 
para cada paciente com todas as alterações efe-
tuadas e com um quadro que inclui uma visão 
global de toda a terapêutica do doente.

MEDICAÇÃO PARA HOSPITAIS, LARES E SERVIÇO DE 
APOIO DOMICILIÁRIO
Da mesma maneira que os distribuidores con-
correm para poder fornecer medicamentos para 
os serviços prestados nos concelhos o mesmo 
acontece com os hospitais. São efetuados acor-
dos entre os hospitais e os distribuidores �cando 
a cadeia de farmácias com melhores condições 
responsável pela distribuição da medicação aos 
hospitais, lares e serviços de apoio domiciliário. 
Esta distribuição pode ocorrer diretamente do 
fornecedor ou através da farmácia local quan-
do o fornecedor não consegue disponibilizar a 
medicação em tempo útil devido às limitações 
geográ�cas da Noruega.

MEDICAMENTOS PARA BARCOS
Na Noruega as farmácias são responsáveis pela 
medicação a bordo dos barcos. Os barcos são 
classi�cados em 3 tipos de barcos (A, B, C) de 
acordo com o tamanho e com o local onde se en-
contram. O farmacêutico é responsável por toda 
a medicação a bordo e pelo seu controlo anual 
assim como pelos dispositivos médicos necessá-
rios em caso de emergência. O controlo pode ser 
feito nas farmácias para barcos mais pequenos (C). 
Nos maiores, é muitas vezes necessária a deslo-
cação do farmacêutico ao barco. É considerado 
um serviço farmacêutico pelo que acresce o valor 
do serviço prestado ao preço dos medicamentos 
e restante material necessário.

PREPARAÇÃO DE MEDICAÇÃO E OBSERVAÇÃO  
DA TOMA PARA TERAPIA DE SUBSTITUIÇÃO  
PARA TOXICODEPENDENTES
É um serviço disponibilizado pelas farmácias no-
rueguesas em parceria com os hospitais regionais. 
Consiste na preparação da toma de terapêutica 
de substituição e dispensa aos utentes. É feito um 
acordo com o médico responsável e o serviço é 
faturado localmente. Pode existir colaboração 

com o apoio domiciliário ou o serviço pode ser 
disponibilizado diretamente ao utente na farmácia. 
Em 2017 foram criadas regras para uniformizar 
o serviço e os preços praticados a nível nacional.

RECEITAS TELEFÓNICAS
Na Noruega existe a possibilidade de os médicos 
telefonarem para a farmácia e prescreverem uma 
quantidade limitada de medicação telefonicamen-
te. É um serviço exclusivo para farmacêuticos 
e ocorre com bastante regularidade. O mesmo 
acontece para receitas veterinárias.

COMUNICAÇÃO  
MÉDICO-FARMACÊUTICO
Na Noruega o contacto com o prescritor é diá-
rio. Desde questões relacionadas com interações, 
prescrições ou receitas telefónicas. A comunicação 
entre pro�ssionais de saúde está mais harmoni-
zada e funcionamos todos em prol do utente. Os 
médicos são bastante acessíveis e estão habitua-
dos a ter contacto com os farmacêuticos. Com o 
novo serviço Medisinstart o farmacêutico escreve 
diretamente na �cha clínica do utente. 

COMPARTICIPAÇÃO DO ESTADO
O utente paga uma percentagem de 39% do 
valor total do medicamento (ou outro material 
comparticipado pelo Estado), sendo o valor 

restante pago pelo Estado. Além disso, o utente 
paga um valor máximo de 520 NOK (54 EUR) 
por toda a medicação e outro material a ser 
utilizado num período de 3 meses (desde que 
sejam prescritos pelo mesmo médico e na mes-
ma data) e recebe o chamado “Frikort” quando 
atingir o pagamento de um valor de 2258 NOK 
(235 EUR), momento a partir do qual o Estado 
comparticipa os medicamentos na totalidade.
Medicamentos para utilização numa situação 
aguda, como antibióticos e medicamentos para 
as dores, não são normalmente comparticipa-
dos, tendo o utente de pagar o valor total. Exis-
te uma lista dos medicamentos utilizados em 
doenças crónicas com comparticipação direta.

COMPARTICIPAÇÃO INDIVIDUALIZADA
Além da medicação com comparticipação dire-
ta, existem muitos casos em que o médico tem 
de enviar um formulário próprio para solicitar 
a comparticipação de determinado medica-
mento para um doente especí�co com deter-
minada patologia. Desta forma, existem alguns 
medicamentos que só são comparticipados 
após aprovação por parte do HELFO para um 
determinado doente com determinada patolo-
gia. São exemplos disso a medicação para a dor 
crónica, isotretinoína para tratamento de acne, 
suplementação nutricional em caso de patologia 
grave, como cancro, doentes transplantados, etc.

OUTRAS COMPARTICIPAÇÕES
O estado norueguês comparticipa ainda variado 
material de consumo utilizado em determina-
das patologias como, por exemplo: pacientes 
ostomizados, retenção urinária, incontinência 
urinária em crianças e adultos (fraldas, pensos, 
creme barreira, resguardo absorvente para 
cama, etc.), diabetes (à semelhança de Portu-
gal), doenças pulmonares, etc.; anticoncecio-
nais para jovens do sexo feminino com idade 
compreendida entre os 16 e os 21 anos. O valor 
comparticipado é variável conforme o tipo de 
anticoncecional, �cando na grande maioria dos 
casos gratuito para a utente.

EM RESUMO…
… As diferenças mais marcantes entre a far-
mácia portuguesa e a farmácia norueguesa 
são, sem dúvida: o facto de se diferenciarem 
as tarefas do farmacêutico face às dos restan-
tes trabalhadores da farmácia, sendo o farma-
cêutico o responsável por todas as tarefas de 
caráter técnico; o sistema de qualidade que se 
encontra implementado de forma global em 
todas as farmácias (dependente da cadeia); o 
sistema de formação contínua que permite a 
constante revalidação dos conhecimentos dos 
farmacêuticos e de todos os funcionários da 
farmácia; os serviços oferecidos devido às ca-
racterísticas do país e da população; o sistema 
de comparticipação mais abrangente; a possibi-
lidade da realização de serviços farmacêuticos 
�nanciados pelo Estado.

COM O NOVO SERVIÇO 
MEDISINSTART, O 
FARMACÊUTICO NA NORUEGA 
ESCREVE DIRETAMENTE  
NA FICHA CLÍNICA DO UTENTE

Eva Richter-Trimmer
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Segundo o documento, a escassez de fármacos 
re�ete-se quando “diariamente são numero-
sos e reiterados os pedidos de fornecimento 
que não são satisfeitos”, ou ou quando o são 
acontecem de “forma rateada, claramente in-
su�ciente para suprir carência que se veri�ca”. 
Noutros casos, adianta o texto o fornecimento 
é assegurado apenas vários dias após os pedi-
dos terem sido feitos.
Também os bastonários da Ordem dos Far-
macêuticos (Ana Paula Martins) e da Ordem 
dos Médicos (Miguel Guimarães) vieram de-
nunciar, em fevereiro, problemas na via verde 
do medicamento e pediram mais empenho ao 
Ministério da Saúde e ao Infarmed para resolver 
o problema da falta de fármacos nas farmácias.
Perante os apelos e também depois de ter sido 
tornado público que, segundo um relatório 

do Observatório dos Medicamentos em Falta 
do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde 
(Cefar) da Associação Nacional das Farmácias 
(ANF), faltaram 64,1 milhões de embalagens 
de medicamentos no ano passado, mais 15,8 
milhões do que em 2017, ano em que esse 
número foi de 48,3 milhões, o Governo deci-
diu ordenar uma intensi�cação das medidas 
de �scalização.

MAIS DE CEM MEDICAMENTOS  
FORA DA EXPORTAÇÃO
Assim, o Infarmed começou a limitar mais as 
exportações. E deixou de autorizar a exporta-
ção dos medicamentos que estão na lista dos 
que têm de ter noti�cação prévia da autori-
dade e os que estão na lista reportada como 
falhas pelas farmácias. Ao todo, estamos a 

falar de uma lista que ultrapassa os cem me-
dicamentos e que os armazenistas deixaram 
de poder exportar.
Ao mesmo tempo, o Infarmed iniciou, em 
conjunto com a Autoridade da Concorrência, 
com a Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica (ASAE) e com a Autoridade Tri-
butária uma �scalização aos armazenistas. 
Estas equipas multidisciplinares de inspeção 
têm estado a passar a pente �no a faturação 
dos armazenistas para perceber se as falhas 
em causa estão relacionadas com exportação 
de remédios. A exportação é legal, mas desde 
que não faltem no mercado.
Aliás, a falta de alguns remédios já obrigou 
também a autorizações especiais para a im-
portação direta a outros países.
Aconteceu, por exemplo, para os doentes com 
Parkinson. Por duas vezes, o Infarmed con-
cedeu autorização especial de exceção para 
a importação de remédios de outros países.

SINEMET DISPARA ALARMES
A 12 de setembro de 2018 foi noticiada a di�-
culdade de acesso ao Sinemet porque estaria 
em rutura de stock. Depois de várias queixas 
de doentes, a 17 de outubro, o Infarmed fez 
uma circular informativa onde autorizou a 
utilização excecional de dois medicamentos 
similares ao Sinemet. Assim, e de acordo com 
a circular, foi autorizada a utilização de 260 
mil embalagens de um similar vindo de Itália 
e com a rotulagem em italiano e de mais 19900 
caixas de outro vindo da Alemanha e com o 
rótulo em alemão. Mais recentemente faltou o 
Xadago, outro medicamento para a Parkinson. 
O Infarmed emitiu outra circular informativa 
a 14 de fevereiro, já deste ano, onde deu auto-
rização para a importação de 1920 embalagens 
deste remédio de Espanha.
O Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, 
consagrou para os distribuidores por grosso 
de medicamentos de uso humano a obrigação 
de dispor permanentemente de medicamentos 
em quantidade e variedade su�cientes para ga-
rantir o fornecimento adequado e contínuo do 
mercado geogra�camente relevante, de forma 
a garantir a satisfação das necessidades dos do-
entes e a alínea b) do n.º 2 e o n.º 3 do mesmo 
artigo preveem a obrigação de noti�cação prévia 
ao Infarmed, I. P., de determinada informação 
sobre medicamentos a exportar para países 
terceiros ou a distribuir para outros Estados 
membros da União Europeia.
Este decreto acabou por ser reforçado por uma 
norma, emitida já este ano, pelo Infarmed, que 

A falta de medicamentos tem sido reportada sobretudo pelas 
farmácias, que se viram obrigadas a apelar à intervenção das 
autoridades. Logo em fevereiro, num abaixo-assinado que 
acabou por ser entregue à Autoridade Nacional do Medicamento 
(Infarmed), as farmácias queixaram-se da “degradação do 
sistema de distribuição” de remédios e de uma “generalizada 
escassez de medicamentos”. Os signatários pediram à 
autoridade nacional do medicamento para que fossem tomadas 
medidas “pela garantia da saúde dos portugueses”.

FISCALIZAÇÃO APERTA CONTROLO 
À FALTA DE MEDICAMENTOS

Sónia Trigueirão, jornalista convidada
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lembrou a todos os intervenientes da cadeia 
do medicamento as devidas responsabilidades 
no fornecimento do mercado.
Esta situação aconteceu porque foi detetada uma 
espécie de “cartelização” do fornecimento dos 
medicamentos. O facto de vários laboratórios 
terem decidido limitar o número de grossistas 
aos quais fornecem medicamentos, abriu uma 
‘guerra’, com os grossistas que acabaram por 
pedir intervenção do Infarmed. A 8 de janeiro, 
o infarmed emitiu uma circular sobre a obriga-
ção de fornecer o mercado e já ameaçava com 
�scalizações e com a intervenção da Autoridade 
da Concorrência. Os laboratórios assumiram 
que estavam a limitar o fornecimento porque 
consideraram que há um excesso de armaze-
nistas, mais de 600, e que isso também facilita 
a dispersão e as faltas de medicamentos.
Já os armazenistas que não �caram satisfeitos 
com a decisão, apontam também o dedo ao 
facto de muitas farmácias não terem dinheiro 
para constituir stocks.
E os números demonstram que as farmácias 
já tiveram melhor saúde �nanceira. Dados re-
centes, dão conta que 680 farmácias enfrentam 
processos de penhora e insolvência.
A par das medidas levadas a cabo pelas au-
toridades, foi noticiado que o Governo está 
também a preparar legislação especí�ca para 
travar esta falta de remédios e que tem au-
mentado no mercado. Espera-se que novas 
medidas avancem antes do verão.

MAIS RECURSOS HUMANOS 
PARA O INFARMED…
Entretanto, no início de abril, a presidente do 
Infarmed, Maria do Céu Machado, esteve na 
comissão parlamentar de Saúde a ser ouvida 
a pedido do Bloco de Esquerda sobre as falhas 
de medicamentos registadas nas farmácias em 
2018. Maria do Céu Machado alertou para a 
“urgência” de dotar o Infarmed de mais re-
cursos humanos. Sublinhou que a autoridade 
precisa de reforçar a sua atividade inspetiva e 

disse que estavam em curso pedidos de con-
tratação de colaboradores.
Quanto a falhas de medicamentos nas far-
mácias, a presidente do Infarmed recordou 
que se trata de um problema europeu e até 
mundial. Maria do Céu Machado levantou 
dúvidas sobre os 64 milhões de embalagens 
em falta que têm sido referidos pelo Obser-
vatório da Associação Nacional de Farmácias. 
A mesma responsável diz que “não são reais” 
e indicou não compreender qual a metodo-
logia usada para chegar a esses dados, uma 
vez que o Infarmed terá registado a falta de 
apenas quatro milhões de embalagens. Apesar 
das divergências de números, o facto é que a 
atividade inspetiva foi efetivamente reforçada, 
no sentido de acautelar a prestação de serviços 
nesta área à população.

O OBSERVATÓRIO DOS 
MEDICAMENTOS EM FALTA DIZ 
QUE FALTARAM 64,1 MILHÕES 
DE EMBALAGENS EM 2018

TOP 10 dos medicamentos em falta reportados pelas farmácias em 2018 (em número de embalagens)

Fonte: Relatório do Observatório dos Medicamentos em Falta do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (Cefar) da Associação Nacional das Farmácias (ANF)

500 000 600 000 1 400 000

Sinemet  (doença de Parkinson)  1 353 223

Trajenta (Diabetes)                          907 223

Aspirina GR (tromboses e enfartes)                 876 615

Spiriva (doença pulmonar obstrutiva crónica)                                                               641 070

Adalat (hipertensão)                                                                                               587 767

Polydexa (Otites)                       567 796

Lasix (hipertensão e inchaços provocados por doenç. cardíacas e hepáticas)    556410

Urispas (infeções urinárias)                                                                555 711

Doce Alívio (laxante)                                                                                    549 853

Celestone (tiroide e doenças alérgicas)                                                           544 460
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A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos iniciou formalmente o seu segundo e último 
mandato, que corresponde ao triénio de 2019-2021. Com a sua tomada de posse, a 14 de março, 
no Centro Cultural de Belém, ficaram renovados todos os quadros dirigentes da OF, à exceção 
dos delegados dos Açores e da Madeira, que tiverem de aguardar mais cinco dias. O processo 
eleitoral, de que damos conta nestas páginas, culminou numa cerimónia dirigida pela  
secretária-geral da OF, Carla Torre, e em que tomaram a palavra, além da bastonária reeleita,  
o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jorge Nunes de Oliveira, e a ministra da Saúde.

“FOI BOM, MAS 
NÃO É O SUFICIENTE”

Posse da bastonária para o triénio 2019-2021
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No seu discurso, a bastonária começou por 
salientar a participação eleitoral da classe na 
escolha dos seus dirigentes: “Cerca de 30% 
dos farmacêuticos votaram nestas eleições. 
Sensivelmente o dobro dos que haviam votado 
no ato eleitoral de há três anos. Foi bom. Mas 
não é su�ciente”. E explicou: “É preciso mais 
ambição na participação. É preciso que os far-
macêuticos intervenham mais na sua Ordem, 
façam parte dos seus fora de debate, que em 
conjunto façamos um caminho que não é só 
de alguns ou só para alguns”. 

“SAÚDE PARA TODOS”
Dirigindo depois o seu discurso para o exterior 
da OF, disse: “Nem sempre estamos de acordo 
com o Governo e com os agentes políticos. 
Mas, numa base de con�ança e compromisso, 
saberemos lutar e também aceitar, as decisões 
que, fundamentadas, garantam aos portugue-
ses cobertura universal nos cuidados de saú-
de, acesso com equidade, e solidariedade no 
�nanciamento. Ou seja: Saúde para Todos,” 
que é o tema do simpósio que assinalará o 
contributo dos farmacêuticos para pensar no 
futuro da saúde em Portugal, assinalando assim 
os 40 anos de existência do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS). 
“Para os farmacêuticos” – disse Ana Paula Mar-
tins – “colocar o cidadão e a pessoa que vive 
com a doença no centro do sistema, é perceber 
o que podemos fazer para prestar melhores cui-
dados, aqueles que fazem de facto a diferença 
na vida de quem precisa e de quem cuida.” 
“A saúde – explica – tem de ser encarada como 
um sector que gera riqueza, que quali�ca, que 
nos torna mais competitivos, porque é uma 
das �leiras de valor com maior potencial de 
crescimento económico e em capital humano 
quali�cado dos próximos 20 anos.”
“Renovar o SNS é respeitar a sua identidade, os 
seus princípios, a sua história e a sua evolução. 
Não é um regresso ao passado. É olhar para o 
futuro, projetando-o (…) para garantir saúde a 
todos os portugueses; clari�cando o papel dos 
sectores público, privado e social; regulando de 
forma e�ciente; adotando modelos solidários 
de �nanciamento, mas recompensando o que 
efetivamente gera valor nos resultados e inova 
no processo”, declarou.

HORA DE REGENERAR O SNS 
Mais adiante, a bastonária referiu-se às tare-
fas imediatas: “Com mais literacia, prevenção, 
menos desigualdade no acesso, mais qualidade 
na prestação de cuidados de saúde, mais hu-
manização, mais proximidade, mais valoriza-
ção dos recursos humanos seremos o sistema 
de saúde que sempre ambicionámos ser. Sem 
colocar a ideologia no lugar da evidência, 
mas a�rmando politicamente princípios co-
muns de que não abdicamos como sociedade 
avançada.” “E sabemos que está mais do que 
na hora de regenerar o SNS e enfrentar o que 

é preciso fazer para garantir a sua viabilidade, 
com uma visão realista, adequada ao País que 
somos e ao futuro que temos de ser”, a�rmou.
Neste sentido, Ana Paula Martins, agradeceu, 
em nome dos farmacêuticos, à Comissão lide-
rada pela ex-ministra Maria de Belém, “pelo 
trabalho independente, sério e sobretudo par-
ticipado por toda a sociedade portuguesa, 
feito a pedido do Governo de Portugal, para 
uma proposta de revisão da Lei de Bases da 
Saúde”. “A Ordem dos Farmacêuticos não es-
quecerá este contributo que quali�ca a nossa 
democracia”, disse. 

FARMÁCIAS: UM NOVO ACORDO
A bastonária destacou de seguida a necessi-
dade de redesenhar um “novo acordo para a 
rede de farmácias em Portugal.” “Fica aqui o 
apelo urgente – disse – para um acordo que 
valorize o ato farmacêutico e o potencial de 
gerar saúde das farmácias comunitárias. Que 
remunere o serviço público que prestamos 24 
horas por dia.” 
“Estamos frontalmente contra a existência de 
farmácias de venda ao público nos hospitais” 
– adiantou. “Não se justi�ca, e é mais um fator 
que prejudica a sustentabilidade da rede que 
temos, com mais de 650 farmácias em sofri-
mento e em risco. Preferimos que se encontre 
um modelo em que os serviços farmacêuticos 
hospitalares forneçam a medicação dos doentes 
da urgência, para as primeiras 12 horas e, desta 
forma, não precisaremos de ter farmácias na 
rede nacional em regime de turno e disponi-
bilidade permanente.” 
Sobre o acesso ao medicamento, a bastoná-
ria disse que a situação é objeto de grande 
preocupação nos últimos tempos: “Faltam 
medicamentos que os médicos receitam aos 
portugueses”. “Desvalorizar o medicamento, 
quer pela via do acesso que induz procura des-
necessária, quer por via dos preços inadequa-
dos, promove distorções enormes no sistema 
que, mesmo com uma regulação reforçada e 
e�caz, teremos di�culdade em travar” – expli-
cou. “Banalizámos a venda dos medicamentos 
em nome do cidadão. Estão por todo lado, até 
já em bombas de gasolina, misturados com 
tabaco e bebidas alcoólicas. Desvalorizámos 
os efeitos negativos da sua má utilização e 

A SAÚDE (...) É UMA 
DAS FILEIRAS DE VALOR 
COM MAIOR POTENCIAL 
DE CRESCIMENTO 
ECONÓMICO E EM CAPITAL 
HUMANO QUALIFICADO
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não prevenimos os problemas de segurança 
que sabemos serem responsáveis por morta-
lidade evitável. E precisamos que o Infarmed, 
o instituto que sempre valorizámos, recupere 
uma trajetória de inovação e progresso, com 
estabilidade, valorizando o seu capital huma-
no que precisa de condições para ser retido.”

ANÁLISES E FARMÁCIA 
HOSPITALAR
“Foi este Governo que, através do professor 
Adalberto Campos Fernandes, devolveu aos 
farmacêuticos hospitalares a dignidade que 
tinham perdido, através de uma carreira pro�s-
sional dedicada no SNS”, declarou a bastonária.
Dirigindo-se à ministra, Ana Paula Martins 
disse: “Sabe da nossa preocupação com a inter-
nalização das análises clínicas, que conduzirá à 
destruição de um sector que funciona bem em 
convenção há muitos anos, para as con�nar no 
SNS, que se depara com inúmeros problemas 
de acesso, de qualidade e de operacionalidade.” 
“Sabe a senhora ministra a di�culdade que 
temos em manter as farmácias hospitalares a 
cumprir os serviços fundamentais, com a enor-
me falta de capital humano que se regista. Com 
as 35 horas [de horário de trabalho semanal], 
aumentámos a urgência para a contratação 
de recursos humanos e, apesar das intenções 
do Ministério serem as melhores, não vemos 
os problemas a solucionarem-se na prática. 
São adiados.” 
“A Carreira Farmacêutica e a sua formação es-
pecializada, que está em fase �nal de negociação 
com o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, 
foi conseguida através da vontade política, 

determinação nas propostas e sacrifícios no 
consenso. Sempre sem custos orçamentais”, 
sublinhou a bastonária. “E cabe aqui recordar, 
para que nunca o esqueçamos, a seriedade, a 
humildade, a �rmeza e a persistência do pre-
sidente do Sindicato Nacional dos Farmacêu-
ticos, Dr. Henrique Reguengo da Luz, e da sua 
direção, que de forma sensata colocou sempre 
os doentes em primeiro lugar, os deveres à 
frente dos direitos.”

AS NOVAS GERAÇÕES
Ana Paula Martins dirigiu-se no �nal do seu 
discurso de posse aos jovens farmacêuticos: 
“São a geração mais quali�cada que alguma vez 
tivemos. Empreendedores, ambiciosos, globais, 
adaptativos. Temos nos nossos jovens a garan-
tia da continuidade da pro�ssão. Vemos em vós 
o futuro que queremos ser. Um futuro cheio de 
desa�os, de exigências, de responsabilidades. 
Esta é a vossa família pro�ssional. Muitos de 
vós trabalham cá, outros por esse mundo fora. 
Levam um pouco de nós, e trazem um pouco 
daquilo em que se transformam quando voltam. 
É assim que se faz também o progresso, entre 
partidas e regressos”.
E concluiu: “Este é o meu segundo e último 
mandato à frente dos destinos da Ordem dos 
Farmacêuticos. Tenho hoje mais experiência, 
energia redobrada, con�ança na equipa que 
elegemos para a Direção Nacional e em todos os 
seus dirigentes, de norte a sul do País e Regiões 
Autónomas, Colégios e Conselhos, colaboradores. 
Hoje conheço bem o País Farmacêutico e tenho a 
certeza do que somos capazes. Tenho sobretudo 
a certeza de que não desistiremos de caminhar 
ao lado dos portugueses, do entendimento com 
todas as forças políticas, no trabalho com todas as 
pro�ssões de saúde. Conheço a minha pro�ssão 
e sei que Portugal é o seu destino.” 
“Um último mandato assente na razão, nos afetos 
e na proximidade, mas nunca esquecendo que 
liderar é tomar decisões e concretizar, não hesi-
tando em fazer o que tiver que ser feito para que 
a Ordem seja a casa de todos os farmacêuticos, 
que se quer renovada, com novas ideias e novos 
protagonistas”, disse.

OS JOVENS “SÃO A GERAÇÃO 
MAIS QUALIFICADA QUE 
ALGUMA VEZ TIVEMOS. 
EMPREENDEDORES, 
AMBICIOSOS, GLOBAIS, 
ADAPTATIVOS. (...) VEMOS EM 
VÓS (...) UM FUTURO CHEIO DE 
DESAFIOS, DE EXIGÊNCIAS, DE 
RESPONSABILIDADES”

RESULTADOS OFICIAIS DAS ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS       DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS (TRIÉNIO 2019-2021)
ÓRGÃOS NACIONAIS

Bastonária eleita: Ana Paula Martins

Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem
Votos 

Expressos Lista A 2675 707 100 3482 90,14%

Votos Brancos 289 72 10 371 9,60%
Votos Nulos 0 9 1 10 0,26%

Total de Votos não Expressos 337
Total de Votos Escrutinados 3863

Afluência às urnas 29,90%

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem

Votos 
Expressos Lista A 2682 706 101 3489 90,32%

Votos Brancos 282 75 9 366 9,47%
Votos Nulos 0 7 1 8 0,21%

Total de Votos não Expressos 374
Total de Votos Escrutinados 3863

Afluência às urnas 29,90%

DIREÇÃO NACIONAL 

Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem
Votos 

Expressos Lista A 2687 720 100 3507 90,78%

Votos Brancos 277 61 10 348 9,01%
Votos Nulos 0 7 1 8 0,21%

Total de Votos não Expressos 356
Total de Votos Escrutinados 3863

Afluência às urnas 29,90%

CONSELHO JURISDICIONAL NACIONAL
Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem

Votos 
Expressos Lista A 2711 713 102 3526 91,28%

Votos Brancos 253 67 7 327 8,46%
Votos Nulos 0 8 2 10 0,26%

Total de Votos não Expressos 337
Total de Votos Escrutinados 3863

Afluência às urnas 29,90%

BASTONÁRIO 
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ANA PAULA MARTINS RENOVA MANDATO 
EM ELEIÇÕES MUITO PARTICIPADAS

O processo eleitoral para escolha dos novos ór-
gãos sociais da OF – Órgãos Nacionais, Regionais 
e Colégios de Especialidade – �cou concluído a 
9 de fevereiro com a votação presencial e con-
tagem dos votos por correspondência e por via 
eletróncia, procedimento introduzido pela pri-
meira vez este ano. O voto eletrónico mereceu 

a preferência de 80% dos farmacêuticos que 
participaram neste ato eleitoral.
A Bastonária apresentou-se a sufrágio liderando 
a única lista candidata aos Órgãos Nacionais, 
que contabilizou 3.526 votos, praticamente o 
dobro da votação registada há três anos.
Os resultados �nais do escrutínio determina-

ram também a eleição dos representantes dos 
farmacêuticos a nível regional. Entre as duas 
listas candidatas à Secção Regional do Norte, 
a lista liderada pelo atual presidente, Franklim 
Marques, foi a mais votada, com 998 votos 
(67,4%), contra 417 (28,2%) da lista encabeçada 
por José Luís Nicolau. 
Na Secção Regional do Centro, a lista única li-
derada por Anabela Mascarenhas registou 611 
votos, enquanto na Secção Regional do Sul e 
Regiões Autónomas a lista única encabeçada 
por Luis Lourenço, obteve com 1.471 votos. 
As presidências das Delegações Regionais dos 
Açores e da Madeira �cam respetivamente a 
cargo de Tiago Magro e Ana Margarida Mar-
tins, que é reeleita.
O ato eleitoral determinou ainda a eleição dos 
cinco Conselhos dos Colégios de Especialidade 
da OF. O Conselho do Colégio de Especialidade 
de Farmácia Hospitalar foi o único que registou 
duas listas candidatas, tendo sido eleita a lista 
I, liderada por Paula Campos.
Nos restantes Colégios de Especialidade foram 
eleitas as listas únicas que se apresentaram a 
sufrágio, lideradas por Rui Pinto, no caso das 
Análises Clínicas e Genética Humana; por Pedro 
Freitas, nos Assuntos Regulamentares; Caroli-
na Mosca, na Farmácia Comunitária; e Nuno 
Moreira, no Colégio de Indústria Farmacêutica.

RESULTADOS OFICIAIS DAS ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS       DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS (TRIÉNIO 2019-2021)
ÓRGÃOS REGIONAIS SECÇÃO REGIONAL DO SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS

Presidente eleito: Luís Lourenço

Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem
Votos 

Expressos Lista E 1172 250 41 1463 87,40%

Votos Brancos 157 47 2 206 12,31%
Votos Nulos 0 5 0 5 0,30%

Total de Votos não Expressos 211
Total de Votos Escrutinados 1674

Afluência às urnas 25,38%

MESA DA ASS. REG. DO SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS 

Ana Paula Martins foi reeleita Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos 
(OF) para o triénio 2019-2021, naquele que será o seu segundo mandato 
como representante dos farmacêuticos portugueses. 

Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem
Votos 

Expressos Lista E 1176 253 42 1471 87,87%

Votos Brancos 153 45 1 199 11,89%
Votos Nulos 0 4 0 4 0,24%

Total de Votos não Expressos 203
Total de Votos Escrutinados 1674

Afluência às urnas 25,38%

DIREÇÃO REG. DO SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS 
Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem

Votos 
Expressos Lista E 1177 251 42 1470 87,81%

Votos Brancos 152 47 1 200 11,95%
Votos Nulos 0 4 0 4 0,24%

Total de Votos não Expressos 204
Total de Votos Escrutinados 1674

Afluência às urnas 25,38%

CONSELHO FISCAL REG. DO SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS 

Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem
Votos 

Expressos Lista E 1177 250 42 1469 87,75%

Votos Brancos 152 48 1 201 12,01%
Votos Nulos 0 4 0 4 0,24%

Total de Votos não Expressos 205
Total de Votos Escrutinados 1674

Afluência às urnas 25,38%

CONSELHO JURISD. REG. DO SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS 
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Delegado eleito: Tiago Magro
Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem

Votos 
Expressos Lista E 60 14 2 76 86,36%

Votos Brancos 9 1 1 11 12,50%
Votos Nulos 0 0 1 1 1,14%

Total de Votos não Expressos 12
Total de Votos Escrutinados 88

Afluência às urnas 38,77%

DELEGADO REGIONAL DA MADEIRA 

Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem
Votos 

Expressos Lista E 52 18 14 84 85,71%

Votos Brancos 11 2 0 13 13,27%
Votos Nulos 0 1 0 1 1,02%

Total de Votos não Expressos 14
Total de Votos Escrutinados 98

Afluência às urnas 48,76%

DELEGADO REGIONAL DOS AÇORES 
Delegada eleita: Ana Margarida Martins
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SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
Presidente eleito: Franklim Marques

Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem

Votos 
Expressos

Lista C 316 95 10 421 28,45%
Lista D 732 230 34 996 67,30%

Votos Brancos 50 11 0 61 4,12%
Votos Nulos 0 2 0 2 0,14%

Total de Votos não Expressos 63
Total de Votos Escrutinados 1480

Afluência às urnas 35,89%

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DO NORTE  

Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem

Votos 
Expressos

Lista C 315 92 10 417 28,18%
Lista D 731 233 34 998 67,43%

Votos Brancos 52 11 0 63 4,26%
Votos Nulos 0 2 0 2 0,14%

Total de Votos não Expressos 65
Total de Votos Escrutinados 1480

Afluência às urnas 35,89%

DIREÇÃO REGIONAL DO NORTE 

Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem

Votos 
Expressos

Lista C 734 226 34 994 67,16%
Lista D 50 11 0 61 4,12%

Votos Brancos 0 2 0 2 0,14%
Votos Nulos 0 2 0 2 0,14%

Total de Votos não Expressos 63
Total de Votos Escrutinados 1480

Afluência às urnas 35,89%

CONSELHO JURISDICIONAL REGIONAL DO NORTE 
Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem

Votos 
Expressos

Lista C 324 95 10 429 28,99%
Lista D 722 227 33 982 66,35%

Votos Brancos 52 14 1 67 4,53%
Votos Nulos 0 2 0 2 0,14%

Total de Votos não Expressos 69
Total de Votos Escrutinados 1480

Afluência às urnas 35,89%

CONSELHO FISCAL REGIONAL DO NORTE 

SECÇÃO REGIONAL DO CENTRO
Presidente eleita: Anabela Mascarenhas

Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem
Votos 

Expressos Lista B 471 128 23 622 87,73%

Votos Brancos 66 19 1 86 12,13%
Votos Nulos 0 1 0 1 0,14%

Total de Votos não Expressos 87
Total de Votos Escrutinados 709

Afluência às urnas 32,23%

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL DO CENTRO 

Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem
Votos 

Expressos Lista B 463 125 23 611 86,18%

Votos Brancos 74 20 1 95 13,40%
Votos Nulos 0 3 0 3 0,42%

Total de Votos não Expressos 98
Total de Votos Escrutinados 709

Afluência às urnas 32,23%

DIREÇÃO REGIONAL DO CENTRO 



46  | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

COLÉGIOS DE ESPECIALIDADE

Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem
Votos 

Expressos Lista F 187 52 14 253 92,34%

Votos Brancos 14 6 0 20 7,30%
Votos Nulos 0 1 0 1 0,36%

Total de Votos não Expressos 21
Total de Votos Escrutinados 274

Afluência às urnas 31,79%

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE ANÁLISES 
CLÍNICAS E DE GENÉTICA HUMANA
Presidente eleito: Rui Pinto

Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem
Votos 

Expressos Lista G 35 7 8 50 90,91%

Votos Brancos 4 1 0 5 9,09%
Votos Nulos 0 0 0 0 0,00%

Total de Votos não Expressos 5
Total de Votos Escrutinados 55

Afluência às urnas 41,98%

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE ASSUNTOS 
REGULAMENTARES
Presidente eleito: Pedro Freitas

Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem
Votos 

Expressos Lista B 464 127 23 614 86,60%

Votos Brancos 73 20 1 94 13,26%
Votos Nulos 0 1 0 1 0,14%

Total de Votos não Expressos 95
Total de Votos Escrutinados 709

Afluência às urnas 32,23%

CONSELHO JURISDICIONAL REGIONAL DO CENTRO (2.200 eleitores)
Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem

Votos 
Expressos Lista B 464 129 23 616 86,88%

Votos Brancos 73 18 1 92 12,98%
Votos Nulos 0 1 0 1 0,14%

Total de Votos não Expressos 93
Total de Votos Escrutinados 709

Afluência às urnas 32,23%

CONSELHO FISCAL REGIONAL DO CENTRO (2.200 eleitores)
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Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem
Votos 

Expressos Lista H 213 90 9 312 87,64%

Votos Brancos 32 9 1 42 11,80%
Votos Nulos 0 2 0 2 0,56%

Total de Votos não Expressos 44
Total de Votos Escrutinados 356

Afluência às urnas 45,76%

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE FARMÁCIA 
COMUNITÁRIA
Presidente eleita: Carolina Mosca

Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem
Votos 

Expressos Lista L 62 8 6 76 91,57%

Votos Brancos 6 1 0 7 8,43%
Votos Nulos 0 0 0 0 0,00%

Total de Votos não Expressos 7
Total de Votos Escrutinados 83

Afluência às urnas 25,94%

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA
Presidente eleito: Nuno Moreira

Eletrónico Correio Presencial Total Percentagem

Votos 
Expressos

Lista I 148 21 11 180 55,38%
Lista J 106 15 10 131 40,31%

Votos Brancos 12 2 0 14 4,31%
Votos Nulos 0 0 0 0 0,00%

Total de Votos não Expressos 14
Total de Votos Escrutinados 325

Afluência às urnas 45,26%

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE FARMÁCIA 
HOSPITALAR
Presidente eleita: Paula Campos
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Eleito, no início do ano, Reitor da Universidade de Coimbra (UC), Amílcar Falcão é o 
primeiro formado e com carreira docente e de investigador em ciências farmacêuticas. 
Promete uma aposta ainda maior na investigação científica na UC, de que foi vice-
reitor (entre 2011 e 2019) e diretor da respetiva Faculdade de Farmácia, de 2010 a 2012. 
Do seu extenso currículo consta a participação na obtenção do primeiro medicamento 
radiofarmacêutico desenvolvido e registado em Portugal, a Fluodesoxiglucose. Destaca-se, 
ainda, a sua contribuição para o desenvolvimento do primeiro medicamento português 
a ser comercializado, pelos laboratórios Bial. A par da atividade como investigador, a que 
soma mais de 230 artigos científicos publicados em revistas indexadas (com mais de cinco 
mil citações), soma a docência: é professor catedrático. E, acima de tudo, confessa-se um 
“farmacêutico com muito orgulho”.  

 Amílcar Falcão, Reitor da Universidade de Coimbra

Ricardo Nabais, jornalista convidado.

Numa instituição com uma idade provecta, 
como a Universidade de Coimbra, e pela im-
portância ímpar da mesma na sociedade por-
tuguesa, deve ser difícil recordar a formação de 
todos os seus reitores. Há notícia de um reitor 
com formação em ciências farmacêuticas?
A Universidade de Coimbra conhece o nome 
e a formação dos seus Reitores. Tendo a Facul-
dade de Farmácia sido criada apenas no sécu-
lo passado, é certo que nunca houve nenhum 
Reitor proveniente da Faculdade de Farmácia.

O que pode signi�car esta nova “era” para 
a UC?
Todos os Reitores se apresentam com um pro-
grama de ação. E todos são pessoas respon-
sáveis e com percursos académicos sólidos. 
Portanto, espera-se de todos os Reitores que 

prioritários, sendo certo que em ambos os 
casos a Investigação é realmente o motor de 
um Ensino de qualidade e da capacidade de 
se partilhar o conhecimento com a sociedade.

Como irá relacionar-se com a Ordem dos 
Farmacêuticos?
Creio que só me poderei relacionar bem. Sou 
farmacêutico com muito orgulho, inscrevi-me 
na Ordem dos Farmacêuticos assim que acabei 
o curso (1989), e até já integrei os Corpos So-
ciais da Secção Regional do Centro da Ordem 
dos Farmacêuticos.

Muito se tem escrito e dito sobre a subor-
çamentação de várias áreas e a ciência e o 
ensino superior não escapam a essa cons-
tatação. Como se poderá gerir a UC com 

façam um trabalho à altura do prestígio e do 
legado associado à Universidade de Coimbra. 
Tem sido assim ao longo de séculos e espero 
que, comigo, assim continue.

INVESTIGAÇÃO É O MOTOR 
DE UM ENSINO DE QUALIDADE
A eleição do professor Amílcar Falcão vai 
traduzir-se numa maior atenção à investi-
gação cientí�ca, já tão rica na universidade?
A minha candidatura foi muito clara relativa-
mente ao foco que pretendo dar à Investiga-
ção. A Universidade de Coimbra só pode ser 
uma universidade de investigação. Já o é, mas 
tem de conseguir ainda melhores resultados. 
Isso não signi�ca que o Ensino e a partilha de 
conhecimento não sejam igualmente temas 

“DESEJO QUE A FACULDADE  
DE FARMÁCIA CONSIGA  
FAZER O SEU TRABALHO  
E ADAPTAR-SE AOS NOVOS TEMPOS”
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COIMBRA SABE: FUTURO 
CONSTRÓI-SE NO PRESENTE
Nos últimos anos, a UC viu alguns espaços 
como a Biblioteca Joanina tornarem-se ex-
-libris e locais de visita turística. Há uma 
estratégia para captar turistas para visitas à 
universidade e, por arrasto, para Coimbra?
O turismo não é uma missão da Universi-
dade de Coimbra. É uma consequência do 
património material e imaterial associado à 
Universidade. Nesse sentido considero que 
devemos saber conjugar de forma inteli-
gente aquilo que é uma fonte de receita ex-
traordinária com o normal funcionamento 
da nossa instituição. Muitas vezes fala-se 
de turismo ou da idade da Universidade de 
Coimbra como forma de desviar as atenções 
dos inúmeros sinais de modernidade e até de 
liderança a vários níveis, com destaque para 
a investigação, a inovação e o empreende-
dorismo. Quem tem mais de sete séculos de 
história é porque sempre teve a capacidade 
de se adaptar à mudança. São inúmeros os 
exemplos de universidades medievais que se 
perderam no tempo. Não é o caso da Univer-
sidade de Coimbra, que sempre soube que 
não há futuro sem passado, e que o futuro 
se constrói no presente.

um relativo constrangimento orçamental?
A suborçamentação não é uma novidade para as 
instituições de ensino superior. Fui Vice-Reitor 
durante os últimos oito anos e nesse período o 
�nanciamento proveniente do Orçamento de 
Estado terá baixado cerca de 30%. Tivemos de 
nos adaptar, emagrecer, conseguir ganhos de 
e�ciência e procurar mais receitas próprias. É 
uma realidade com que temos de conviver e 
por isso o caminho é procurar sempre novas 
soluções, porque dos fracos não reza a histó-
ria… E a Universidade de Coimbra tem mais 
de sete séculos de história.

FARMÁCIA DEVERÁ ADAPTAR-SE
A formação dos farmacêuticos tem sido co-
notada com a excelência. Pensa incrementá-
-la ou aproximá-la mais da realidade social?
Como professor da Faculdade de Farmácia 
tenho a minha opinião sobre a formação dos 
nossos futuros farmacêuticos (que me escuso de 
tornar pública neste momento). Na qualidade 
de Reitor da Universidade de Coimbra, desejo 
que a Faculdade de Farmácia consiga fazer o 
seu trabalho e adaptar-se aos novos tempos, 
demonstrando que continua a ter capacidade 
de formar farmacêuticos de qualidade.

O FINANCIAMENTO (…) TERÁ 
BAIXADO CERCA DE 30%. 
TIVEMOS DE NOS ADAPTAR, 
EMAGRECER, (…) PROCURAR 
MAIS RECEITAS PRÓPRIAS
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linhas exclusivas a Farmacêuticos
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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




