
DISCURSO DE TOMADA DE POSSE – 14.03.2022  

 

[Vocativos] 

 

Três anos passaram desde a última presença na tomada de posse em 2019. 

Foram três anos difíceis, vividos grande parte em contexto de pandemia 

COVID-19 e por isso cheios de desafios, o que limitou também a nossa 

atuação. Ficámos aquém do que gostaríamos de ter feito, uma vez que foram 

inúmeras as solicitações devido à COVID-19 e por isso candidatamo-nos a 

mais um mandato para assim podermos dar continuidade aos nossos 

propósitos. 

Uma palavra de agradecimento à equipa que me acompanhou e aos 

elementos que hoje cessam funções, o meu MUITO OBRIGADA pelo 

empenho e dedicação ao Colégio. 

Esperamos que este mandato que agora inicia, seja um mandato “mais 

normal” e que possamos focar-nos, inteiramente no nosso propósito – 

restaurar o prestígio da nossa profissão promovendo a valorização 

profissional e o reconhecimento do farmacêutico comunitário entre os 

pares. 

A pandemia despoletou novas respostas em saúde, modulando o papel do 

farmacêutico comunitário para o desenvolvimento de novos serviços 

complementares. Este contexto veio evidenciar a importância do 

farmacêutico comunitário na saúde pública. Vivemos uma oportunidade 

única e o farmacêutico comunitário conseguiu afirmar-se enquanto 

profissional com um papel importante dentro do sistema de saúde.  

Perante esta prova dada e estas novas exigências, o farmacêutico 

comunitário deverá continuar a ser um referencial de qualificação como 

profissional de saúde, respondendo com a competência técnico-científica, a 

disponibilidade e a dedicação a que o doente se habituou e que promovem a 

segurança e confiança da população. 



Consideramos que a posição privilegiada que o farmacêutico tem na farmácia 

comunitária, permite ainda poder fazer muito mais pelo doente, através de 

novas intervenções nas farmácias e disponibilização de novos serviços, 

segundo as necessidades da comunidade, e também, através do 

envolvimento em novas e necessárias respostas do sistema de saúde face às 

evoluções da demografia, inovação, sustentabilidade, continuidade de 

cuidados e interdisciplinaridade.  

O Conselho do Colégio de Especialidade de Farmácia Comunitária assume 

assim o propósito de promover a valorização contínua do farmacêutico na 

intervenção comunitária, identificando novas competências farmacêuticas 

com valor acrescentado para a atividade do farmacêutico comunitário.  

Preconizamos a melhoria contínua do desempenho profissional e 

defendemos uma formação que responda às necessidades em saúde. 

Valorizamos o trabalho multidisciplinar com outros profissionais de saúde e 

também com os nossos colegas hospitalares. 

O valor do farmacêutico comunitário na rede de cuidados de saúde primários 

deve ser reconhecido. Assim, incentivamos o desempenho de atividades 

diferenciadas  - a renovação da terapêutica, o seguimento 

farmacoterapêutico, a reconciliação e otimização da terapêutica, a 

identificação de pessoas em risco, a deteção precoce de diversas patologias 

com referenciação atempada para cuidados médicos, a promoção de estilos 

de vida com incentivo à adoção de comportamentos mais saudáveis, a PIM-

Preparação Individualizada da Medicação, entre outras atividades/serviços, 

que conduzam ao seu reconhecimento institucional. 

O CCEFC assume assim o compromisso de pugnar pela dignificação e pelo 

merecido reconhecimento do papel do farmacêutico comunitário no sistema 

de saúde e na sociedade portuguesa, como profissional de saúde qualificado 

e competente. Acreditamos na importância da especialização e iremos 

promover a Especialidade como um natural propósito do desenvolvimento 

profissional contínuo. É nosso objetivo que, a seu tempo, o título de 

especialista deva ser um requisito para assumir a direção técnica da Farmácia 

Comunitária. 



Contamos com a estreita colaboração da atual Direção Nacional e do nosso 

Bastonário para podermos dar voz aos farmacêuticos comunitários que 

representam a maioria dos colegas inscritos na OF. 

Pedimos também a colaboração a todos os colegas que nos ajudem na 

consolidação de um Colégio de Especialidade que dignifique a nossa 

profissão.  

Esperamos poder contar, em particular, com os colegas que integraram a 

Lista M que se candidatou ao Conselho Colégio Especialidade Farmácia 

Comunitária - estamos convictos que juntos seremos capazes de construir 

para os Farmacêuticos Comunitários a realidade profissional que todos 

desejamos. 

Obrigada a todos 


