
1 
 

DISCURSO DE TOMADA DE POSSE 
 
Conselho do Colégio de Especialidade em Análises 
Clínicas e Genética Humana. 

 
1. EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ORDEM DOS 

FARMACÊUTICOS  

 
2. EXMO. SR. BASTONÁRIO, PROFESSOR DOUTOR HELDER MOTA FILIPE  

 
3. EXMA. SRA. DRA. FERNANDA RALHA, EM REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO 

INFARMED  

 
4. EX.MOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS, COM UM 

CUMPRIMENTO ESPECIAL AOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS DOS COLÉGIOS 
DE ESPECIALIDADE 

  
5. EXMOS SENHORES REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES SETORIAIS, NA ÁREA 

DA FARMÁCIA E DO MEDICAMENTO  

 
6. EXMOS SENHORES PRESIDENTES E REPRESENTANTES DOS JOVENS 

FARMACÊUTICOS E ESTUDANTES DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
 

7. EXMOS SRS. CONVIDADOS  

 
8. CAROS COLEGAS  

 

- Nas eleições do passado dia 5 de fevereiro os colegas que 

desempenham funções no âmbito das análises clínicas e da genética 

humana votaram na nossa equipa de forma expressiva e inequívoca, 

depositando em nós a sua esperança, os seus anseios e as suas 

expectativas num futuro mais justo e que eleve a classe, tendo em 

vista a sua capacidade e as suas competências.  

- Temos a noção, que este voto de confiança, confere a todos os 

membros do Conselho do Colégio que aqui tomou posse, a enorme 

responsabilidade de defender as nossas Especialidades, a qualidade 

dos nossos Especialistas e a necessidade da sua presença nos 

Laboratórios públicos e convencionados porque, só assim, se poderá 

garantir o acesso ao diagnóstico laboratorial de qualidade que os 

Portugueses desejam e têm direito. 
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- Agradecemos o trabalho desenvolvido pelo Colégio que cessa 

funções e, também, o seu incentivo e apoio ao nosso programa. Tudo 

faremos para dar continuidade ao esforço que desenvolveram em prol 

da melhoria e da valorização das nossas áreas de atuação. 

- As alterações profundas que ocorreram nos últimos anos na dinâmica 

das nossas especialidades e o desenvolvimento tecnológico implicam, 

certamente, muitas adaptações, nas quais nós devemos e queremos 

implicar-nos. Queremos fazer parte da reestruturação que SNS precisa 

sofrer para fazer face à situação pós-pandémica, uma vez que, muitos 

diagnósticos urgentes e importantes não foram feitos, em tempos de 

pandemia. 

- Queremos e devemos, no período pós-guerra, que desejamos que 

ocorra com a maior urgência, colaborar com a Direção Nacional no 

apoio aos colegas refugiados na sua integração profissional e, 

também, contribuir para ações que visem uma adequada prestação de 

saúde à população mais vulnerável. 

- É importante salientar que a livre escolha do local onde deverá 

efetuar as suas análises e a disponibilização dos seus dados clínicos, 

são direitos dos utentes, que devem ser respeitados.  

- Defendemos que o acesso dos farmacêuticos analistas à informação 

clínica do utente e a comunicação entre as diferentes entidades 

prestadoras de saúde é fundamental, para um melhor diagnóstico, 

para a qualidade dos serviços e para a segurança dos utentes. 

- O SNS deverá gerir de forma eficiente os seus recursos, tendo em 

linha de conta a capacidade dos laboratórios já instalados no país. Esta 

capacidade, não é só tecnologia é, também, mais e melhores recursos 

humanos, cada vez mais especializados e diferenciados. 
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- O Estado deverá preservar a sustentabilidade de laboratórios 

menores e mais próximos do doente, com os quais ele se identifica, e 

não fomentar a sua exterminação, deixando no mercado apenas 

estruturas gigantescas e despersonalizadas, que nem sempre são a 

melhor opção para o doente e para o país. Defendemos que deverá 

haver espaço para laboratórios de diferentes dimensões e para todos 

os profissionais que os integram. 

- Os interesses dos cidadãos, na área da saúde, terão que ser 

devidamente acautelados, devendo o Estado exercer a sua função 

reguladora e fiscalizadora para que todos os operadores, 

independentemente do seu estatuto jurídico, possam fazer parte da 

mesma rede nacional de saúde, que sirva os legítimos interesses de 

todos os portugueses. Queremos ter um País onde o acesso às Análises 

Clínicas e à Genética Humana esteja ao alcance de todos. 

- Vamos incentivar a valorização da nossa especialidade apostando 

fortemente numa formação ainda mais qualificada, acessível e 

diversificada e, também, na integração ativa dos colegas especialistas 

em equipas multidisciplinares, de uma forma equitativa e justa, de 

acordo com a sua formação, competências e autonomia.  

- Pensamos, em articulação com o Conselho de Cooperação da OF com 

os PALOP, criar plataformas de ensino à distância, destinadas a estes 

profissionais. 

- Queremos inovar, facultando uma oferta formativa atual e que 

acompanhe a evolução científica e tecnológica, em articulação com a 

DN e as Secções Regionais. Para isto, devemos colaborar com as 

Empresas e, também, com as Universidades, no sentido de sugerir a 

adequação dos seus programas pré e pós-graduados, às necessidades 

do mercado de trabalho atual. Devemos, também, envolver-nos em 

todas as ações que motivem os estudantes a optar pela área do 

diagnóstico. 
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- Queremos trabalhar em conjunto com o Sr. Bastonário, com  a DN da 

OF e com o SNS, na promoção da abertura de vagas para a residência 

farmacêutica, para o ingresso na nossa Carreira junto do MS. A nossa 

presença, a par com a dos Especialistas em Patologia Clínica, é 

fundamental para o funcionamento normal e regular dos laboratórios 

públicos. 

- Identificamo-nos totalmente com o Sr. Bastonário, na necessidade de 

sermos pró-ativos e tomarmos as iniciativas que mais convêm aos 

utentes e à classe que integramos e defendemos e também desejamos 

um colégio transparente, independente e útil, que atraia os colegas 

mais jovens e conserve os seniores, a fim de participarem, ativamente 

e em conjunto, na construção do futuro profissional com que todos 

nós ansiamos. Queremos estar acessíveis a todos e que todos se 

sintam envolvidos no seu Colégio. 

- Sr. Bastonário, dada a grande importância das Análises Clínicas e da 

Genética Humana no contexto do SNS, gostaríamos muito de estar 

presentes nos momentos de decisão associados a estas duas áreas, e 

manifestamos a nossa inteira disponibilidade para colaborar, sempre 

que a OF seja solicitada a intervir nestas Especialidades. 

- Da nossa parte, faremos o nosso melhor para ir ao encontro das 

expetativas dos colegas que confiaram em nós e nos elegeram. 

- Muito obrigada pela vossa atenção.  


