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Bastonária da Ordem
dos Farmacêuticos

Editorial

O futuro vem já aí
Temos escolhas a fazer a 5 de fevereiro. Votar é um direito, sim, mas também um dever
e uma obrigação, pois deste gesto de cada
um de nós, que traduzirá a vontade coletiva e legítima dos farmacêuticos, depende o
futuro e a nossa profissão.
Com a pandemia, que ainda nos atormenta e que veio para ficar, a sociedade mudou
muito, mudou tanto que os poderes políticos
ainda não a perceberam na sua plenitude.
Na nossa Ordem, contrariando os efeitos de
um necessário distanciamento social, conseguimos modernizar nas formas de comunicar e interagir com todos ou na rapidez de
respostas que, para serem úteis, dependiam
da nossa intervenção. Com transformações
como a digital, fizemos crescer a nossa democracia interna. Hoje, temos propostas alternativas. É preciso, pois, decidir. E quanto
mais expressivo for o número de votantes,
mais fortes sairão os novos dirigentes, mais
forte será a Ordem.
Neste momento em que me despeço dos editoriais da ROF, saio com a convicção de que
abrimos portas à profissão e promovemos a
Ordem dos Farmacêuticos, recordando que
o nosso trabalho, antes de todas as restantes
considerações possíveis e certamente razoáveis, é científico e ético.
Além de um guia das eleições para o triénio
2022-2024, esta ROF inclui um primeiro e
precoce balanço dos dois últimos mandatos,
onde pontua uma mágoa - a de não termos
avançado com as novas competências. Outros
balanços, com outra distanciação e imparcialidade, surgirão com o tempo, feitos por
novas gerações de farmacêuticos.
Sempre acrescento, porém, que tenho a

FIZEMOS CRESCER
A NOSSA DEMOCRACIA
INTERNA. HOJE,
TEMOS PROPOSTAS
ALTERNATIVAS.
É PRECISO, POIS, DECIDIR.
NÃO HÁ QUE TEMER
O FUTURO. BASTA
TER PRESENTE
O DESAFIO DE
NOS MANTERMOS
SEMPRE PRÓXIMOS
DAS PESSOAS

consciência de que cometemos muitos erros,
que aprendemos com eles, mas que nunca
deixámos nada por dizer e nunca deixámos
de dizer o que pensávamos. Como fica dito
na entrevista que aqui se publica, “da mesma forma que o poder político nos atingia,
ainda que às vezes sem intenção, nós também não nos calávamos. Falámos menos
do que os outros, mas quando falámos, fizemo-nos ouvir”.

SEMPRE A CARREIRA. ÓBVIA E JUSTA

Os últimos tempos ficaram marcados por uma
incessante e desesperante luta pelos direitos dos
farmacêuticos hospitalares que se viram lesados
por não reconhecimento das suas competências
profissionais no Serviço Nacional de Saúde. A
pandemia não pode justificar tudo, muito menos
o incumprimento de disposições legais, como
prazos. Conseguiu-se o concurso de forças políticas. A nossa causa é óbvia e justa. Continuaremos resilientes. E com a situação entretanto
resolvida - por repristinação da vigência do nº
3 do artigo 18º do Decreto-Lei 108/2017 e do
nº 2 do artigo 23º do Decreto-Lei 109/2017 -,
sabemos que a carreira farmacêutica ficará, mais
cedo ou mais tarde, resolvida de A a Z. Mereceram e merecem os farmacêuticos, merece o
SNS e merece o nosso País.
Não há que temer o futuro. Basta ter presente
o desafio de nos mantermos sempre próximos
das pessoas. Nas farmácias, nos hospitais,
na indústria, nos laboratórios, na academia.
Estou certa de que vemos com clareza que a
nossa profissão é científica antes de técnica, e
só por isso a nossa Ordem se justifica.
Um excelente ano de 2022 para todos.
Boas leituras.
Ana Paula Martins
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FARMACÊUTICOS CONSEGUEM RECONHECIMENTO
DOS TÍTULOS DE ESPECIALISTA
Depois de forte protesto dos
farmacêuticos e da sua Ordem contra
o incumprimento pelo Governo de datas
para o reconhecimento dos títulos de
especialista atribuídas pela OF, foram
repristinadas partes dos decretos sobre
a carreira e residência farmacêutica
(108/2017 e 109/2017), ficando, deste
modo, resolvido o problema jurídico que
estava a impedir o acesso à carreira no
Serviço Nacional de Saúde.
Terminado o prazo para os farmacêuticos
especialistas pela OF obterem a equiparação à
residência farmacêutica, condição essencial para
acesso à carreira farmacêutica e carreira especial
farmacêutica no SNS, a OF pediu a revisão da
legislação e o Ministério da Saúde, com a referida
repristinação, só possível com a publicação
do Decreto-Lei 119-A/2021, de 22 de dezembro,
acabou por resolver o imbróglio em que a carreira
farmacêutica se encontrava e completar assim a
política para os recursos humanos farmacêuticos
no SNS.
O processo estava a impedir que mais de uma
centena de farmacêuticos especialistas pela OF
nas três áreas funcionais da referida carreira –
Farmácia Hospitalar, Análises Clínicas e Genética
Humana –, muitos dos quais devidamente
integrados em unidades públicas de saúde, de
aceder a uma carreira que lhes está reservada
e que valoriza as suas qualificações, mas que,

fundamentalmente, garante a qualidade e
segurança dos cuidados que são prestados aos
portugueses.
Os sucessivos atrasos na regulamentação destas
carreiras, que ultrapassaram largamente os 180
dias previstos na Lei, levaram a que os títulos de
especialista, entretanto atribuídos pela OF, não fossem
reconhecidos pelo Ministério da Saúde, ao contrário de
todos os outros títulos de especialista que, há dezenas
de anos, a OF atribui com reconhecimento do Estado.
Em carta enviada à ministra da Saúde, a bastonária
da OF denunciou as consequências deste atraso e
lamentou o tratamento que os farmacêuticos estavam
a receber do Governo.
“A nossa carreira foi publicada em 2017. Passaramse quatro anos e ainda não temos um único
farmacêutico residente. Pior, fruto desse hiato,
temos muitos farmacêuticos jovens a exercer nos
nossos hospitais a quem o Ministério da Saúde
não reconhece o título atribuído pela OF, como se
títulos concedidos por Ordem profissional, a mesma
que propôs o programa formativo da Residência
Farmacêutica, se perdessem com o tempo. Não é
admissível”, considerou a bastonária.
“Num momento em que devemos tudo fazer
para manter os profissionais de saúde no SNS,
sacrificamos anos de trabalho, esforço, custos
individuais, em nome de uma burocracia sem fim”,
denunciou. A OF exigiu que a justiça e o espírito da lei
fossem repostos através da repristinação do decreto
que institui a Carreira Farmacêutica no SNS e que o
Ministério da Saúde reconheça, como sempre o fez,
as especialidades farmacêuticas conferidas pela OF.
Para a OF a conjuntura política provocada por um
governo cessante ou em gestão não podia servir

de justificação para a incapacidade de resolver os
problemas dos portugueses no acesso à saúde e
garantir as condições para os profissionais de saúde
fazerem o seu trabalho.
A bastonária da OF solicitou uma reunião com
caráter de urgência ao secretário de Estado Adjunto
e da Saúde, para a qual se fez acompanhar por um
grupo de farmacêuticos que não têm o seu título de
especialista reconhecido pelo Ministério da Saúde. A
bastonária reiterou, então, a sua indignação perante
esta diferenciação entre profissionais com as mesmas
competências e qualificações e instou o Governo a
repor a legalidade através do reconhecimento mútuo
dos títulos atribuídos pela OF e pelo Ministério, através
da Residência Farmacêutica.
No preâmbulo do diploma (Decreto-Lei 119-A/2021, de
22 de dezembro) pode ler-se que o Governo reconhece
os “constrangimentos à implementação da residência
farmacêutica”. O contexto pandémico contribuiu
para os atrasos na sua regulamentação, com
consequências diretas para dezenas de profissionais
farmacêuticos, pelo que importa agora “continuar
a garantir as condições necessárias à integração
de profissionais das carreiras farmacêuticas nos
estabelecimentos e serviços do SNS”, refere o diploma.
A resolução jurídica deste impasse em que se
encontrava o reconhecimento dos títulos passa
então, como diz o artigo 12.o do DL 119-A, pela
repristinação da vigência do n.o 3 do artigo 18.o do
Decreto-Lei n.o 108/2017, e do n.o 2 do artigo 23.o do
Decreto-Lei n.o 109/2017, diplomas que instituem
a carreira farmacêutica e carreira especial
farmacêutica, até à efetiva implementação da
residência farmacêutica ou até 31 de dezembro de
2022, consoante o que ocorra primeiro.

CARTA À BASTONÁRIA
Excelentíssima Senhora Bastonária, Professora Dra. Ana
Paula Martins
Tomámos a liberdade de enviar a Vossa Excelência uma
nova missiva, hoje com um estado de espírito e um
propósito manifestamente diferentes relativamente
ao pretérito dia 7 de novembro. Na altura decidimos
avançar para uma exposição conjunta com o intuito de
lançar um apelo à Ordem dos Farmacêuticos no sentido
de ser feita justiça em relação à nossa penosa situação
e que nos excluía da Carreira Farmacêutica. Sentimos
que a nossa primeira abordagem fora a mais direta
possível de modo a sermos ouvidos, a uma só voz.
Encontrámos na Senhora Bastonária o acolhimento
para as nossas dores, a confiança, o empenho e a
determinação que foram fundamentais para o sucesso,
assumindo um compromisso com todos os recémespecialistas e liderando uma luta que se assumiu
intensa, exigindo o melhor de cada um de nós.
A palavra de ordem nas últimas longas semanas foi
o “reconhecimento” e é por isso que aqui estamos,
para reconhecer o trabalho hercúleo, nem sempre
devidamente reconhecido, desenvolvido por Vossa
Excelência, não só recentemente, mas ao longo dos
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últimos seis anos, contribuindo de forma decisiva para
que os Farmacêuticos Hospitalares possam usufruir
brevemente de uma Carreira Farmacêutica, em geral, e
que a nossa integração na mesma seja uma realidade,
em particular.
Voltamos a citar as palavras da Senhora Bastonária no
Dia do Farmacêutico porque, do nosso ponto de vista e
por uma questão de coerência, é justo que façamos o
reconhecimento já mencionado, enaltecendo também o
estrito cumprimento do compromisso nelas assumido:
“E quero hoje assegurar sob minha responsabilidade
a todos os farmacêuticos que se vão candidatar
aos próximos títulos de especialidade em farmácia
hospitalar, que a sua titulação será reconhecida no
âmbito da Carreira Farmacêutica, tal como o será
aos farmacêuticos que, entretanto, concluíram a
especialidade já depois da publicação do articulado
legislativo. Reafirmo a total confiança que tenho no
Governo a este respeito.”
Um simples “obrigado” torna-se supérfluo para
transmitir toda a nossa gratidão, mas são as palavras
simples que muitas vezes melhor descrevem os nossos
sentimentos.

Obrigado por tudo Senhora Bastonária, fazemos votos
de que possa continuar a marcar a diferença pela
positiva enquanto farmacêutica e enquanto cidadã.
Dos colegas e especialistas em Farmácia Hospitalar
Ana Cláudia Gomes Cardoso / Ana Leonor de Almeida
Videira Caldeira / Ana Luísa de Serpa Corte Real / Ana
Mafalda Duarte Sequeira Mourato Vidinha / Ana Marina
Seguro Carvalho Sales / Ana Margarida Ferreira Cunha
Rebelo Marques / Ana Sílvia Gama Mariano / Andreia
Cristina Laranjeira Areias / Andreia Sofia Gomes Leite /
António Luís Martins Coutinho Cabral e Lopes / Carolina
de Magalhães Queiroz Nunes / Catarina Gregório Cavaco
/ Catarina Norte de Sequeira Duarte / Daniela da Silva
Martins / Daniella de França Menezes / Henrique Miguel
Lopes Pereira / Inês Maria Leandro Santos / Isabel de
Andrade Moniz Lopes Furtado / Joana Isabel Faustino
Santos / Lígia Sara Capelo Santos / Luís Manuel Carvalho
Gomes / Luís Carlos Lourenço Pessoa / Maria Isabel
Soares Leite da Silva / Marta Barroso Marçal Antunes
/ Marta Sofia Gregório de Brito / Paula Raquel Correia
Coelho Linhares / Rita Celeste Paulos Rodrigues / Tiago
Filipe Tavares Costa / Virgínia Teodora Câmara Martins
Henriques / Vítor Miguel Raposo Mendes

Notícias

CONSUMIDORES
QUEREM MAIS SERVIÇOS
FARMACÊUTICOS
SAÚDE NOMEOU JÚRIS PARA
RESIDÊNCIA FARMACÊUTICA
O Ministério da Saúde publicou os despachos de nomeação do
júri da prova de ingresso na Residência Farmacêutica, bem como
do procedimento para equiparação, total ou parcial, à Residência
Farmacêutica, tal como previsto no diploma que define o regime jurídico
para atribuição dos títulos de especialista na Carreira Farmacêutica.
O Despacho n.o 10728/2021, de 2 de novembro, nomeia o júri da prova
de ingresso na Residência Farmacêutica, constituído por um presidente
e quatro vogais farmacêuticos, “detentores do título de especialista,
de reconhecida competência e experiência e no qual se encontrem
representadas as áreas de exercício profissional em que se organizam
as carreiras farmacêuticas”. Nestes termos, o júri da prova de ingresso
na Residência Farmacêutica vai ser presidido por Franklim Marques, da
área das Análises Clínicas, e tem como vogais os farmacêuticos Fátima
Falcão, Patrocínia Rocha e João Ribeiro, da área de Farmácia Hospitalar, e
Joana Melo, da área de Genética Humana.
O Despacho n.o 10729/2021, por seu turno, nomeia os membros dos
júris do procedimento conducente à obtenção de equiparação, total ou
parcial, à Residência Farmacêutica, distinguindo as respetivas áreas de
exercício profissional. Na área das Análises Clínicas, o júri é composto
por Maria do Rosário Luís, que preside, Alice Mendes e Ana Paula Faria,
como vogais, e Teresa Reis e Paula Carneiro, como vogais suplentes. Na
área da Farmácia Hospitalar, o júri é presidido por Maria Manuel Campos
e tem, como vogais efetivas, as farmacêuticas Rute Varela e Paulina
Aguiar. Sameiro Lemos e Clementina Varela são as vogais suplentes. Por
fim, na área da Genética Humana, estão nomeadas Maria Carla Esteves
Caseiro Mendes Freitas, que preside, Ana Paula Ambrósio e Manuela
Freitas, como vogais efetivas, Filomena Brito e Dulce Quelhas, como
vogais suplentes.

CONCURSOS PARA
PROGRESSÃO NA CARREIRA
O Governo autorizou a abertura de procedimentos de recrutamento
conducentes ao preenchimento, nos mapas de pessoal dos serviços
e estabelecimentos de saúde integrados no SNS, de 20 postos de
trabalho correspondentes à categoria de farmacêutico assessor sénior
e 80 postos de trabalho correspondentes à categoria de farmacêutico
assessor, das carreiras farmacêutica e especial farmacêutica. Mais
de que novas contratações para as unidades e serviços públicos de
saúde, a iniciativa do Governo contempla essencialmente a progressão
na carreira de farmacêuticos integrados na carreira farmacêutica e na
carreira especial farmacêutica.
A distribuição destes postos de trabalho vai ainda ser definida através de
despacho, sob proposta da Administração Central do Sistema de Saúde,
que coordena o processo de recrutamento. Além da autorização de
abertura de concursos para recrutamento para a carreira farmacêutica,
o Governo autorizou também a abertura de concursos para enfermeiros
(1905) e técnicos superiores de saúde (155), num total de 2160
profissionais de saúde a contratar pelo SNS.

A revista Proteste, da Deco, foi conhecer a opinião dos portugueses
sobre o serviço prestado nas farmácias e locais de venda de MNSRM
(medicamentos não sujeitos a receita médica). O trabalho publicado na
edição de outubro/novembro da revista revela que os farmacêuticos
são os primeiros profissionais consultados pelos portugueses em
afeções menores (alergias, sintomas gripais, dores nas costas, pernas e
articulações, por exemplo). Os níveis de satisfação com o serviço prestado
estão próximos dos 9 pontos (numa escala de 1 a 10, em que 1 corresponde
a “nada satisfeito” e 10 a “satisfeito”), sendo a “simpatia dos funcionários”,
“respeito pela confidencialidade” e a “informação sobre medicamentos” os
principais aspetos diferenciadores.
O inquérito realizado pela organização de defesa do consumidor, entre
março e abril de 2021, registou 1515 respostas válidas. Os consumidores
mostram-se globalmente muito satisfeitos com a farmácia que visitam
com mais frequência e apenas 9% admitem ter feito compras numa
farmácia online no último ano.
A maioria dos inquiridos considera as farmácias têm sido importantes
parceiras no combate à covid-19, com 66% a sugerirem que deveriam ser
autorizadas a administrar vacinas e 42% a manifestarem confiança nos
testes ali realizados.
Os utentes mostram-se ainda muito satisfeitos com serviços de medição
da pressão arterial, colesterol ou vacinação, entre outros, e gostavam que
os farmacêuticos tivessem um papel mais ativo no seguimento da sua
saúde: 66% entendem que deveriam poder renovar a prescrição médica
durante um período definido pelo clínico e que deveriam ter acesso ao
historial clínico dos seus utentes. Entre os serviços mais valorizados pelo
consumidor estão, ainda, as entregas de emergência ao domicílio.

NOVOS REPRESENTANTES
DOS ESTUDANTES
DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Os novos órgãos sociais da Associação Portuguesa de Estudantes de
Farmácia (APEF) tomaram posse a 18 de dezembro, numa cerimónia
realizada no auditório da Faculdade de Farmácia da Universidade de
Lisboa (FFUL). Bruno Alves, estudante do 5.o ano do Mestrado Integrado em
Ciências Farmacêuticas da FFUL, assume a presidência da associação, que
alguns dias antes completou o seu 23.o aniversário. A data foi assinalada
com a apresentação da Carta de Princípios dos Estágios Curriculares
em Farmácias Comunitárias, numa outra cerimónia realizada na Secção
Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos.
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OF PARTICIPA NA CONSULTA PÚBLICA
SOBRE ESTATUTO DO SNS
O Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, cuja revisão ficou determinada pela nova Lei de Bases da Saúde,
aprovada pelo Parlamento em 2019, foi submetido a consulta pública até 28 de novembro de 2021. Apesar de a
21 de outubro o Conselho de Ministros ter dado luz verde ao documento, certo é que o chumbo do Orçamento
do Estado para 2022 comprometeu o desenvolvimento do processo.
O Ministério da Saúde recebeu 90 contributos
relativos à proposta de Estatuto do SNS, além
dos pareceres das ordens profissionais, como
aconteceu com a Ordem dos Farmacêuticos.
Da chamada sociedade civil, destaca-se a
participação do Grupo dos 50, com críticas à
proposta em avaliação.
No documento assinado por personalidades
de áreas da saúde, arquitetura ou justiça,
entre outras, como Mário Jorge Neves, Maria
Augusta Sousa, Guadalupe Simões, António
Faria Vaz, José Aranda da Silva, José Manuel
Boavida, e outros, pode ler-se que, apesar de
conter muitas ideias defendidas pelos próprios
profissionais de saúde, como a criação de
uma “direção executiva do SNS” ou de um
plano plurianual de recursos humanos ou
a recuperação da autonomia por parte dos
serviços para a contratação de pessoal, as
mesmas são apresentadas de “forma vaga”,
“não devidamente operacionalizadas”, correndo
“o risco de não passarem de meras alterações
burocráticas” e de não serem “potenciadoras
de mudanças no SNS”.

PARECER DA OF AO PROJETO
DO NOVO ESTATUTO DO SNS

Em resposta a ofício do Gabinete da ministra
da Saúde datado de 27 de outubro de 2021,
a Ordem dos Farmacêuticos remeteu a 22
de novembro o seu parecer sobre o projeto
de diploma “Decreto-Lei que aprova o Novo
Estatuto do SNS” (Serviço Nacional de Saúde):
“A Ordem dos Farmacêuticos, associação
pública profissional que representa os
farmacêuticos portugueses e que regula
a profissão farmacêutica em Portugal, é
chamada a pronunciar-se sobre o projeto
de diploma “Decreto-Lei que aprova o Novo
Estatuto do SNS”. Tratando-se de matéria de
vital importância, entendeu a Direção Nacional
da Ordem dos Farmacêuticos auscultar todos
os seus Colégios de Especialidade e Grupos
Profissionais. É, pois, com base nesta audição
que a Ordem dos Farmacêuticos consubstancia
o seu parecer.
Para compreender o projeto de Decreto-Lei
que aprova o Novo Estatuto do SNS, há que
ter em conta a nova Lei de Bases da Saúde
aprovada em 2019 e que revogou a lei de bases
anterior. Com efeito, esta nova lei de bases veio
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reforçar a tendência centralizadora do papel do
SNS e das entidades públicas, estabelecendo
que 1) a realização do direito à saúde se deve
efetivar em primeiro lugar através do SNS
e outros serviços públicos e que apenas de
forma supletiva e temporária devem ser
celebrados acordos com entidades privadas
e do setor social; e que 2) a colaboração
com profissionais em regime de trabalho
independente apenas deve ter lugar em caso
de necessidade fundamentada. No mais, vem
atribuir ao Estado os mais diversos papéis de
planeamento, regulação, avaliação, auditoria,
fiscalização e inspeção de todas as entidades,
quer as que integram o SNS, quer as do setor
privado e social. Veio também precisar que
os contratos para a prestação de cuidados
de saúde apenas podem ser celebrados com
entidades do setor privado quando o SNS não
tiver, comprovadamente, capacidade para a
prestação de cuidados em tempo útil. Ou seja,
não só vem reforçar o papel e as competências
do SNS e das entidades públicas, como relegar
para um plano ainda mais secundário o papel
e as competências das entidades privadas e
sociais.
Refletindo, de certo modo, as mudanças
da nova Lei de Bases da Saúde, também
o novo Estatuto do SNS veio adotar esta
atitude e foco centralizador no setor público.
Desde logo, na própria definição do SNS, que
anteriormente se definia por “(…) conjunto
ordenado e hierarquizado de instituições e de
serviços oficiais prestadores de cuidados de
saúde, funcionando sob a superintendência
ou a tutela do ministro da saúde”, esta reflete
agora a própria definição de SNS adotada pela
Nova Lei de Bases: “(…) conjunto organizado
e articulado de estabelecimentos e serviços
públicos, dirigido pelo Ministério da Saúde, que
efetiva a responsabilidade que cabe ao Estado
na proteção da saúde (…)”. Ora, é desde logo
patente na própria definição do SNS a intenção
centralizadora e monopolizadora do papel do
Estado e entidades públicas, secundarizando
as entidades sociais e privadas. Por outro
lado, existe uma reprodução no novo Estatuto
das limitações consagradas na Lei de Bases
relativamente à articulação de entidades
privadas e sociais com o SNS, que só poderá
ocorrer de forma supletiva, temporária e em

situações em que o SNS não tenha capacidade
para a prestação de cuidados em tempo útil.
Ora, na medida em que este impulso
centralizador decorre da própria Lei de Bases
– que é uma lei de valor reforçado – parecenos pouco provável que se consiga defender
matricial e eficazmente uma alteração
estrutural do projeto de Novo Estatuto do SNS.
Noutra perspetiva, importa refletir na própria
definição do Serviço Nacional de Saúde uma
responsabilidade mais alargada à saúde e
bem-estar das pessoas com doença em
particular, e do cidadão e sociedade em
geral. Uma definição que vá mais longe que,
apenas, a prestação de cuidados de saúde.
Em consonância, aliás, com a definição de
“saúde” adotada pela Organização Mundial de
Saúde na sua Constituição e com o direito de
proteção à saúde previsto na Constituição da
República Portuguesa e na Lei de Bases da
Saúde. Assim, propõe-se que se reconheça
ao SNS a prestação de “cuidados de saúde
e bem-estar, nas vertentes de promoção,
prevenção, vigilância, diagnóstica, tratamento
gestão, acompanhamento, reabilitação,
cuidados paliativos e cuidados domiciliários”
(proposta de redação à al. a), n.o 1 do art. 2.o).
Paralelamente, esta alteração permite um
verdadeiro cumprimento da Base 10 (Saúde
Pública) pois alarga o âmbito do SNS, e
cremos que a sua capacidade, à resposta aos
desafios sociodemográficos e à existência de
determinantes não modificáveis, por exemplo,
preparando-o para os desafios globais e
nacionais presentes e futuros.
Igualmente, importa consagrar e dar
forma indelével a este eixo primordial e tão
relevante que é a Saúde Pública. Aqui, importa
reconhecer a promoção do “bem-estar” e
um trabalho articulado com “os esforços
organizados da sociedade” como funções da
saúde pública. O direito à proteção da saúde é
um dever não só do Estado, mas também da
sociedade e do indivíduo. Pelo que se reputa
por emergente e necessário criar as condições
para o envolvimento legítimo destes dois
últimos na Saúde Pública. No que respeita à sua
ação, além do já vertido no projeto de Decretolei, a Saúde Pública deve atuar através de
“medidas formuladas para melhorar e proteger
a saúde dos cidadãos, considerando os
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determinantes sociais de saúde”, de “medidas
e ações de prevenção de doença, incluindo a
deteção e diagnóstico precoce”, do “apoio e
mobilização de comunidades e intervenientes
sociais que promovam ganhos em saúde” e
da “proposta, implementação, promoção e
avaliação de medidas, ações, regulamentos
e políticas que impactem a saúde”. Tudo isto,
em harmonia com as prioridades e tendências
europeias, como é exemplo o plano de ação
europeu para o reforço das capacidades e
serviços de saúde pública de 2012.
Não obstante, existem outros aspetos do Novo
Estatuto do SNS que não são mero reflexo da
Lei de Bases, e que, como tal, importa alterar ou
rever. Por exemplo, no âmbito da cooperação
no ensino e na investigação científica, no antigo
Estatuto do SNS previa-se que poderiam ser
facultados campos de prática profissional, de
demonstração e de investigação científica,
mediante protocolos que estabelecessem
a forma de colaboração, as obrigações e
prestações mútuas e a repartição dos encargos
financeiros, ou outros, resultantes daquela
colaboração. Por sua vez, no novo Estatuto este
âmbito é muito vago, porquanto apenas se
define que: “Ao SNS incumbe promover (…) as
condições adequadas ao desenvolvimento de
atividades de ensino e de investigação clínica
(…)”. Parece-nos que pode e deve manter-se
o grau de concretização que se encontrava
previsto anteriormente.
Este mesmo eixo crítico pode também ser
dirigido à forma pouco concretizada como
agora se prevê a articulação entre o SNS
e outras entidades – “o SNS promove um
ambiente de articulação com as entidades
envolvidas na obtenção de ganhos em saúde
(…)” – ao invés do que sucedida no antigo
Estatuto em que se previam vantagens
concretas de articulação, nomeadamente,
reserva de quotas e outras vantagens para o
exercício das atividades particulares. É claro
que a simples imposição de um “ambiente de
articulação” entre o SNS e outras entidades
padece de concretização, rigor e exequibilidade
prática. De facto, em muitos outros aspetos

deste Estatuto se aponta esta mesma falha,
atendendo a que possui um teor amplamente
aberto e vago, de difícil aplicabilidade e
escrutínio.
Destacamos também a criação da direção
executiva do SNS, uma verdadeira novidade, que
não se encontrava prevista no anterior estatuto.
Realce-se que “a natureza jurídica, organização
e funcionamento da direção executiva” não
constam neste Estatuto, sendo remetida a sua
concretização para um diploma autónomo. Ora,
a falta de concretização deste órgão causa
perplexidade pois fica por explicar como se
conjugam e articulam as suas competências
com as competências do Ministério da Saúde e
da ACSS - Administração Central do Sistema de
Saúde, I.P.
Concedem-se, ainda, diversos incentivos
concretos (porventura esta é das poucas
disposições deste diploma realmente
concretizada) relativamente aos médicos que
se fixem em zonas geográficas carenciadas.
Mais uma vez, parece que a categoria
profissional dos médicos é merecedora de um
tratamento diferenciado sem que se perceba a
razão de ser.
No que respeita à composição dos órgãos dos
ACES (Agrupamentos de Centros de Saúde),
nomeadamente, o conselho clínico e de saúde,
parece-nos possível e desejável que, a par do
médico da especialidade de saúde pública,
enfermeiro e técnico superior de saúde, se
contemple também um farmacêutico dos
cuidados de saúde primários. De igual modo,
na composição do conselho da comunidade, a
par dos diversos representantes já existentes,
sugere-se a presença de um farmacêutico
comunitário representante das farmácias
comunitárias da área geográfica de influência
dos ACES, fomentando a melhor articulação
com estas entidades que também prestam
cuidados de saúde.
No mais, o regime excecional de trabalho
suplementar e o regime excecional de
contratação são alterações bastante
significativas e que merecem redobrada
atenção, desde logo, no campo do Direito

Laboral, nomeadamente ao nível de proteção
que é concedida aos trabalhadores.
Entendemos que será importante analisar
estes novos regimes à luz da legislação laboral
existente e compreender se, e em que medida,
as garantias e direitos dos trabalhadores são
suficientemente salvaguardados. Destacase, neste âmbito, a criação de “reservas de
recrutamento”, cujo âmbito e alcance se nos
afigura altamente criticável, bem como a
disposição legal que determina que se poderão
fixar “regras sobre carreiras, mobilidade,
duração dos períodos de trabalho, pactos de
permanência (…) em derrogação da lei geral”.
Por último e como novidades legislativas
que entendemos de louvar, criam-se
(pelo menos, no plano matricial teórico de
diploma), sistemas de informação do SNS,
um sistema de participação dos beneficiários
e ainda de avaliação do SNS. Ainda que
consideremos estas novidades promissoras,
entendemos que é necessário que o nível
de aplicabilidade prática destas novidades
legislativas seja uma realidade, através da
institucionalização da participação na saúde,
e não uma promessa esparsa no vácuo do
tempo sem a necessária reestruturação,
desenvolvimento e concretização. Sobre os
sistemas de informação em saúde, parece-nos
de maior importância destacar que devem
assegurar o respeito pela autonomia do
indivíduo e promover a sua participação nas
decisões em saúde. E, para aos profissionais
de saúde, deve permitir apoiar a avaliação de
intervenções e ações em saúde e da prática
clínica, além do apoio à decisão profissional,
bem como proporcionar condições promotoras
de atividades e projetos de investigação,
nomeadamente nas áreas de investigação
clínica, investigação básica e translacional, com
potencial interesse clínico ou em terapêutica
e investigação em saúde pública e serviços
de saúde, designadamente nas intervenções
preventivas e terapêuticas.
Em conclusão, de forma geral, entendemos
que todo o diploma deve ser trabalhado e
reestruturado em profundidade quanto à
objetividade e praticabilidade das disposições
que consagra e dos sistemas que impõe. De
facto, não só inúmeras disposições padecem
de concretização e dimensão prática, como, de
forma geral, este normativo usa uma linguagem
altamente complexa e vaga que pode dar
azos às mais diversas interpretações, inclusive
contrárias à intenção do legislador.
Entendemos, em suma, que o novo Estatuto
do SNS contribui para o “fecho do Estado em
si mesmo”, deixando pouca margem para a
colaboração de outras entidades, privadas ou
sociais, na área da saúde, com o impacto nocivo
que tal terá no setor farmacêutico, na rede das
farmácias comunitárias, nos laboratórios de
análises clínicas de proximidade e na profissão
farmacêutica.
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FARMACÊUTICOS RECUSAM
GOVERNAMENTALIZAÇÃO DA SUA PROFISSÃO
A Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos pediu a 11 de outubro, aos grupos parlamentares, para ponderarem
“seriamente” as suas posições quanto à proposta do Partido Socialista para a revisão da Lei das Ordens. Com
a dissolução da Assembleia da República, porém, o Projeto de Lei n.o 974/XIV, ficou sem efeito, passando a
aguardar pelo desfecho das eleições de 30 de janeiro.
Sem prejuízo da necessidade de ajustamento
e modernização dos Estatutos das Ordens, que
já tinham estado em discussão no último ano,
os farmacêuticos entenderam - como ficou
em comunicado - que a proposta de diploma
sustenta um modelo de instrumentalização
das ordens profissionais pelo Governo, o que
está claramente patente na limitação da
capacidade eleitoral de dirigentes sindicais
para cargos diretivos nas ordens, uma medida
que não se aplica a mais nenhum outro cargo
político e que carece de justificação.
Por outro lado, a nomeação de
personalidades externas feita diretamente
pelo Governo é uma forma inaceitável de
governamentalização das ordens. Está
previsto nesta proposta de diploma que
estes cargos governamentais possam ser
remunerados com o dinheiro dos profissionais
o que é uma clara violação do direito que
as ordens têm de assumir o seu plano
financeiro de acordo com as suas atividades
e prioridades.
Mais: os farmacêuticos não entendem por
que razão este diploma ignora a evolução que
as ordens têm já feito de ligação à sociedade
em nome do interesse público e que ficou
bem patente durante a pandemia da covid-19.
Nenhum português ficou sem medicamentos
e isso deveu-se à capacidade de organização
que a profissão demonstrou, em articulação
com os agentes do sector da saúde.
O aviso dos farmacêuticos é claro e
inequívoco: uma coisa é modernizar, outra
é controlar, tornando ineficiente o que
funciona bem e, ainda por cima, à custa do
dinheiro dos farmacêuticos, que escolhem
os seus líderes num processo transparente,
participado e democrático. Os farmacêuticos
lutarão sem descanso pela sua liberdade
profissional e pela sua independência.
Enquanto instâncias da Ordem, os Colégios de
Especialidade asseguram as boas práticas e
a segurança aos cidadãos, numa organização
ímpar em qualidade e profissionalismo, como,
aliás, pode ser atestado pelo Ministério da
Saúde, que conta com os pareceres que pede
à Ordem dos Farmacêuticos.
Se os poderes de regulação dados à Ordem
dos Farmacêuticos há quase 50 anos, que
sempre foram honrados, ficarem sujeitos
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a uma lei que condiciona a liberdade de
associação e organização da profissão,
o Estado deverá estar preparado para,
assumindo o retrocesso, receber de volta
esses poderes e financiar a regulação de
uma profissão estratégica no sector do
medicamento e da saúde.
“Reafirmamos a nossa disponibilidade para
colaborar com o Parlamento e encontrar
soluções no quadro de um Estudo Comparado
de Direito Europeu, onde fiquem claras as
conclusões do semestre europeu relativas
às necessárias alterações às associações
profissionais”, lê-se no comunicado.
Reforçamos que é um mito afirmar-se que há
barreiras à atividade dos jovens profissionais,
que, no caso dos farmacêuticos, se inscrevem
na sua Ordem na sequência da conclusão
dos mestrados integrados em Ciências
Farmacêuticas, em concordância com a
diretiva europeia revista em 2013.
Numa relação de respeito entre quem delega
e quem assume essa responsabilidade, a
transparência é fundamental para um clima
de confiança que precisa de ser preservado,
pois as profissões são um ativo estratégico
fundamental para o crescimento económico
de Portugal, conclui a OF.

PROJETO DE LEI N.o 974/XIV É
INCONSTITUCIONAL

O parecer da OF é do seguinte teor:
“Foi apresentado, na Assembleia da República,
o Projeto de Lei n.o 974/XIV (doravante,
“o Projeto de Lei”). O Projeto de Lei visa
introduzir a 3.o Alteração à Lei n.o 2/3013, de
10 de janeiro e à Lei 53/2015, de 11 de junho,
declaradamente “com vista ao reforço
do interesse público, da autonomia e
independência da regulação e promoção do
acesso a atividades profissionais”. O Projeto
de Lei é inconstitucional.
É inconstitucional porque, de modo manifesto:
(i) Viola a garantia institucional,
constitucionalmente protegida, da
auto-organização e subsistência de
associações públicas profissionais, que
ficam descaracterizadas e irreconhecíveis
por deixarem de reunir os requisitos para
funcionarem como entidades administrativas

democráticas, para incapazes de garantir o
interesse público e serem qualificáveis como
uma autêntica administração autónoma,
pelos motivos que adiante se exporão;
(ii) Viola a exigência constitucional de
democraticidade e “gestão efetiva” pelos
interessados nos processos decisórios
internos das associações públicas
profissionais, na medida em que, por
determinados titulares dos seus órgãos
poderem agora ser pré-designados pelo
Governo ou terem de ser estranhos às
comunidades de profissionais representados,
fica coartada a liberdade dessas
comunidades na designação dos titulares dos
seus próprios órgãos;
(iii) Viola o direito fundamental dos membros
de associações públicas profissionais a
elegerem e a serem eleitos titulares dos
órgãos dirigentes daquelas, em violação
também dos requisitos constitucionais de
determinabilidade e adequação nas restrições
a direitos fundamentais, uma vez que
(a) são impostas, nos órgãos disciplinares
e de supervisão das associações públicas
profissionais, vagas obrigatórias para
titulares que nelas não estejam inscritos ou
pré-selecionados pelo Governo, o que, por
definição, impedirá o exercício do direito de
todos os inscritos a serem potenciais titulares
desses órgãos;
(b) a arbitrariedade dos novos
constrangimentos impostos na designação
dos titulares dos órgãos é totalmente inapta
a assegurar os fins públicos visados pelo
Projeto de Lei, em particular em matéria de
proteção dos destinatários dos serviços da
comunidade profissional, dado que inexistem
quaisquer garantias de que esses titulares
tenham um mínimo domínio das leges artis
e normas deontológicas da profissão cujo
respeito é imprescindível para a qualidade
dos serviços prestados por essa comunidade;
(iv) Viola o princípio da igualdade, na medida
em que restringe, arbitrariamente, a
elegibilidade passiva de docentes do ensino
superior inscritos em associações públicas
profissionais para o exercício de funções nos
órgãos dirigentes destas últimas;
(v) Viola – flagrantemente – os limites
constitucionais dos poderes que o Governo da

Notícias

República pode legitimamente exercer sobre
as entidades da administração autónoma,
uma vez que os novos poderes da DireçãoGeral do Consumidor de pré-seleção dos
candidatos a provedor dos destinatários dos
serviços – que é, por inerência, titular do
órgão de supervisão – não são enquadráveis
no conceito de mera tutela governamental
sobre a administração autónoma nos termos
em que tem sempre sido estavelmente
compreendida na doutrina e em que vem
pressuposta na sua referência no texto
constitucional;
(vi) Viola, pelos motivos expostos em
(v), o princípio da descentralização da
administração pública, por representar o
género de retrocesso recentralizador que a
doutrina constitucionalista mais conceituada
identifica como constitucionalmente vedada
ao legislador;
(vii) Viola os direitos fundamentais dos
consumidores e, quanto às associações
públicas profissionais no setor da saúde, o
direito fundamental dos cidadãos à saúde, por
manifestamente consagrar na lei uma lógica
declarada de desconfiança do legislador e
do Governo relativamente à competência
real das ordens profissionais para garantir
a qualidade dos serviços das suas
comunidades profissionais segundo as suas
próprias normas técnicas e deontológicas,
desconfiança legalmente positivada

que, por sua vez, solapa a confiança dos
destinatários desses serviços nessas mesmas
comunidades profissionais, com graves
implicações para a sua prestação universal;
(viii) Viola os mesmos direitos referidos
em (vii), e pelos mesmos motivos, a total
impreparação deontológica e em matéria
de sigilo profissional dos sócios, gerentes
ou administradores de sociedades
multidisciplinares, explicitamente admitida
pelo Projeto de Lei;
(ix) Viola o poder regulamentar das ordens
profissionais, constitucionalmente protegido
pela garantia institucional consagrada no
artigo 267.o, n.o 1, da CRP, na medida em que
a proibição de introdução de “restrições
à liberdade de acesso e exercício da
profissão – na hipótese de não ser uma
fórmula totalmente vazia dada a exigência
constitucional de que tais restrições estejam
de qualquer modo sempre previstas na lei
– consubstancia um confisco encapotado
da necessária autonomia regulamentar
das ordens profissionais em matéria de
regulamentação desse acesso e exercício (e
não, sublinhe-se, da sua restrição)
(x) Viola os direitos de defesa dos inscritos
nas associações públicas profissionais
visados em procedimentos disciplinares, uma
vez que não consagra qualquer garantia de
que todos os titulares de órgãos com poderes
disciplinares, quer em primeira instância,

quer em recurso, tenham a mínima aptidão
para o exercício dessas funções – quer por
não se exigir que tenham um mínimo de
conhecimento das áreas do saber ligadas
à profissão, quer por não se exigir, sequer,
que tenham um mínimo de formação nas
normas deontológicas da comunidade
profissional cuja violação normalmente subjaz
à instauração desses procedimentos;
(xi) Viola a liberdade de profissão dos
membros das profissões reguladas, porque
privados, pelos motivos expostos em (x),
de um procedimento disciplinar equitativo
mesmo
quando conducente à suspensão ou cassação
da respetiva habilitação para o exercício
dessa profissão (em termos, aliás, que não só
violam a CRP mas a jurisprudência estável do
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem);
Por fim, o Projeto de Lei poderá violar o
Direito da União Europeia, e nomeadamente
a Diretiva do Reconhecimento mútuo de
Qualificações Profissionais, na medida
em que pode ser interpretado no sentido
de as associações públicas profissionais
não poderem sequer proceder à tarefa
puramente recognitiva de verificação de
que estarão reunidos todos os pressupostos
para o reconhecimento de habilitações
profissionais atribuídas no Estado-Membro de
origem – tarefa essa que a diretiva exige que
seja exercida no Estado-Membro de destino.”
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BASTONÁRIA DISCURSA NO JURAMENTO
DE HIPÓCRATES AOS “MÉDICOS DO MEU PAÍS”
A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, aceitou participar com “palavras de motivação
e incentivo”, no Juramento de Hipócrates, em 24 de novembro de 2021. A Ordem dos Médicos cumpriu, assim, a
tradição de convidar “um dos dez milhões de portugueses” para falar aos debutantes de Medicina.
“É com profunda alegria e reconhecimento pelo convite que me
fizeram, que partilho este dia convosco, com os vossos mestres, com
os vossos pares e com as vossas famílias”, começou por dizer Ana
Paula Martins.
“2500 anos depois, ontem como hoje, aqui estão vocês no altar
dos juramentos, que Hipócrates inaugura no compromisso lúcido
e assumido do princípio da beneficência, de que um médico só
responde perante a sua consciência, honrando os seus pares e
os seus mestres, num processo de transmissão imemorial como
o tempo, como a Terra, como o Universo... Um juramento que vos
liberta para uma vida com sentido na qual são os donos do vosso
destino.
E neste mundo onde vão entrar e onde vos reconhecemos, há um
espaço de carinho eterno que a Humanidade vos dedica através
dos tempos, porque vós sois os apóstolos de um mundo livre,
desenvolvido, progressista, menos desigual, onde não são precisas
regras legais para que a vossa leges artis se aplique a todo e
qualquer ser humano, que aos vossos olhos e na vossa prática nasce
com os mesmos direitos. Porque para vós “a vida é um valor sem
variação” (cardeal Tolentino de Mendonça, 10 de junho).
Tenho de agradecer ao presidente da Secção Regional do Sul da
Ordem dos Médicos, Alexandre Valentim Lourenço, um amigo de
sempre e ao bastonário Miguel Guimarães, (um companheiro de
todas as lutas, um ser humano admirável, com quem aprendi e a
quem muito devo, que levo comigo no coração para a vida que me
espera) a oportunidade de estar aqui hoje a partilhar este momento,
esta energia criadora, numa cerimónia milenar em pleno século
XXI, neste admirável e perigoso mundo novo já descrito por Aldous
Huxley, onde a tecnologia mais avançada, a inovação mais disruptiva
convivem com os maiores desafios éticos de que há memória, por
via da desmaterialização do que é humano, do que é próximo, do que
emociona, do que aproxima.”

O GUIA DE HIPÓCRATES

“E Hipócrates não vos (não nos) deixou só o juramento que hoje aqui
farão. Hipócrates e a sua escola deixaram-nos um guia náutico para
uma travessia marítima pela vida, simultaneamente, tempestuosa e
calma (como todas as viagens marítimas o são), a que não podemos
deixar de prestar atenção pela sua intemporalidade.
Um juramento que é citado, ao fim de 2500 anos pelo Tribunal
dos Direitos Humanos. Um documento que configura os papiros
essenciais da ética, numa simbiose quase perfeita entre a Medicina
e a Filosofia, mãe de todas as ciências, sinónimo da construção de
uma República que Platão consagra ao Futuro.
Destaco a preocupação com o cuidar, com a vulnerabilidade,
primeira de todas as evidências da construção humana. O fémur
humano com uma fratura solidificada (Margaret Mead) prova de que
o cuidar foi o sinal da emergência humana.
Por isso, nada do que pudesse fazer ontem, hoje e amanhã, deixaria
tantas marcas em mim como estar aqui hoje, perante vós, os
médicos do meu País.
Nada me daria maior felicidade, maior sentido de compromisso,
maior entusiasmo como cidadã, maior responsabilidade como
bastonária dos farmacêuticos - uma profissão que me orgulha
e que partilhei com o meu pai e avós e que há quase seis anos
represento, ajudada e amparada pelos meus colegas dia após dia,
numa comunidade aberta e justa, de homens e mulheres livres, na
emergência de um momento novo de afirmação pela colaboração,
com os médicos e outros profissionais da saúde, numa visão ampla
em que a latitude do conhecimento expande e a proximidade nas
relações ampara.
Porque as profissões científicas são exigentes e por isso humildes
na sua natureza. Sabem/sabemos que a informação é diferente de
conhecimento e é diferente de sabedoria. E que precisamos uns dos
outros, uns e outros, para cumprir a nossa missão.
E tenho orgulho porque sinto que estamos todos preparados, que
amadurecemos a nossa atuação coletiva, que não nos conformámos
com insucessos relacionais do passado. Que não deixámos, e não
deixaremos, que nos dividam.
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Pelo contrário, aprendemos que o futuro passa por esta “experiência
oceânica da vida” (Tolentino de Mendonça, 2010) em comunidade
interprofissional, na qual nos sentimos com forças renovadas e
intensidades novas no saber, partilha de responsabilidades, pegada
de confiança mútua.
Isto, sim, é mais esperança para Portugal! Sermos capazes de
desconfinar as profissões numa interação exigente, madura,
responsável. Não e nunca numa lógica de guerrilha por espaços que
não nos pertencem, desgastados em lutas que não abonam a favor
do bem comum.
Nada daria mais sentido e propósito ao Portugal em que vivemos
hoje do que estar perante vós com um pedido profundo de que
nunca desistam de nós, portugueses e portuguesas, que nunca
diluam o vosso amor a Portugal. E que esse amor seja feito de
infinitos, porque o suficiente é para quem passa pela vida sem
intensidade (Mia Couto, adaptado).”

MÉDICOS NUM PAÍS DESIGUAL

“Nunca precisámos tanto dos nossos médicos como hoje. Também
nunca os tratámos tão mal. Porque somos, sempre fomos, um país
profundamente desigual, com muitos pobres, a precisar de vencer a
batalha da educação e da literacia, com uma demografia que exige
reorganizações, a precisar de desafiar velhas soluções, sem medo
de identificar processos antidemocráticos, afrontando poderes
instituídos, denunciando abusos de poder e a falta de transparência.
“Nos itinerários históricos das nações as crises sempre se repetem”
(Tolentino de Mendonça). Não há viagens longas sem crises. E é
por isso que vos olhamos como parte das nossas raízes. Porque
nascemos convosco, vivemos as nossas alegrias, insucessos,
dificuldades, tendo-vos ao nosso lado. E convosco e através de vós
teremos a coragem para transformar o futuro dos vossos filhos e
dos nossos netos, no País que queremos ver acontecer.
E é por isso, que nunca desistimos de vos procurar em todos
os momentos de aflição, certos de que contamos com a vossa
presença na nossa vida. E é também por isso que precisamos
que não nos deleguem, que estejam sempre por perto da nossa
cabeceira, o mesmo é dizer da nossa vida. Que entrem na nossa
casa, e que nos continuem a visitar na nossa intimidade. Em plena
empatia e sintonia. Com a força da cumplicidade. Numa espécie de
contrato pastoral, como dizia João Lobo Antunes, que diferencia o
médico do que estudou medicina.
Não há profissão mais exigente, mais complexa, mais eterna, mais
multidimensional do que ser médico. Não há sonho mais difícil de
concretizar. Uma profissão que começa antes de começar; quando,
tão cedo, fazem a opção de dedicar anos da vossa juventude,
da vossa energia criadora, abdicando dos vossos tempos de
confraternização com os amigos, da vossa vida familiar, para
desejarem ser médicos.
Começa cedo essa luta, por ter as melhores notas, por ter mais
informação, por adicionar cultura à vossa educação, conhecimento
vasto e profundo, para garantir que nos momentos certos, de tanto
se empenharem e dedicarem, não vão falhar nos exames, não vão
descer as notas, vão conseguir cumprir este desejo, que passa
desde cedo, também a ser uma expetativa familiar, um projeto de
todos os que vos rodeiam.
Quantos fins de semana, férias, noites, dias intermináveis, fechados,
olhando o sol pela janela, ouvindo os risos pelo WhatsApp, vivendo
desgostos próprios dessa fase da vida na solidão do vosso quarto?
Quantos de vós, hoje aqui presentes, não pensaram em desistir, não
se perguntaram por quê esta enorme empreitada, não imaginaram
como seria se, de repente, não precisassem de ter 19 ou 20 no
exame de amanhã? E pudessem simplesmente sair, viver a vossa
juventude, namorar, viajar? Se de repente, a vossa família não
precisasse muitas vezes de se ver confrontada com custos que
necessariamente tantos anos de formação acarretam? Quantos
sacrifícios encerram as vossas 700 histórias, somatório da dívida que
temos para convosco?
E, uma vez chegados às academias médicas, percebem rapidamente
que, daí para a frente, ainda será mais exigente, que os doze anos

anteriores, foram a antecâmara de um caminho que, afinal, nunca
terminará? Quantas perguntas e quantas respostas precisam
ao fim de seis longos anos que precederam o dia de hoje, para,
finalmente, vos pedirmos este juramento, este compromisso que
assenta na vossa estrutura ética, moral, que resume a vossa vida ao
serviço dos outros?
Que vocação é esta que vos arrasta para uma vida sem vida
própria? E depois, amanhã, já médicos, confirmarão aquilo que
hoje já sabem: que o vosso caminho é a subida de uma montanha,
sempre ingreme, cheia de incertezas, desde logo as que a ciência
materializa através da vossa prática e que vos exige uma precisão,
uma responsabilidade, um compromisso inteiro, que, enquanto
sociedade, não exigimos a mais nenhuma outra profissão? Talvez
porque nenhuma outra profissão ama através da compaixão a maior
de todas as dimensões fraternais que o homem conhece.
Tantas perguntas a que ninguém conseguirá responder a não
ser cada um de vós, no longo caminho da vossa afirmação como
médicos, especialistas na arte de perguntar, e de narrar, na vida e na
morte, a alma de cada um de nós.
A vida é feita de escolhas e vocês escolheram ser médicos. E a
primeira qualificação de um médico é a esperança (James Little). É
isso que vos dá a coragem de nunca desistir e, a nós, a confiança
de que nunca desistirão. Porque a medicina não é só feita de saber;
precisa de viver aquilo que sabe. É essa vossa atitude que vos
prepara para falhar... e voltar a tentar, aprofundando, densificando,
e dessa forma renovar um dos pensamentos hipocráticos mais
profundos, que dá sentido à vida de um médico: onde quer
que a arte da Medicina seja amada também haverá amor pela
humanidade (Hipócrates).”

O QUE É PRECISO
PARA VOS MANTER EM PORTUGAL

“Quero evocar o professor Manuel Eugénio Machado Macedo. Foi
um príncipe da Medicina. Dedicou a sua vida à Medicina, à Música,
e serviu os médicos e Portugal como bastonário da Ordem dos
Médicos. Somos eternos devedores do seu legado, que todos
os anos é honrado com os prémios que nesta cerimónia vos
distinguem. Nele, a vocação de serviço aos outros, o respeito pela
autonomia do doente, princípio fundamental da sua identidade e
da preservação da dignidade humana. Foi um paladino do saber
e do dever. Porque foi, tal como referiu Abel Salazar, um médico
que não sabia só de Medicina; projetava a sua arte através de uma
mundividência só possível a um homem livre. Porque a cultura
liberta.
Tal como vós, homens e mulheres a quem a Medicina tornou
médicos, como disse João Lobo Antunes. Livres no seu exercício,
num universo onde políticos e gestores precisam de aprender a
jamais diluir, ainda que tentem enfraquecer, a vossa autonomia e
capacidade de decisão pelo bem comum.
Neste que é o primeiro dia do resto da vossa vida, façamos
nós o que é preciso para vos manter em Portugal. Acordemos!!
Valorizemos o vosso esforço, e ergamos a nossa voz, estando ao
vosso lado, como vocês estão ao nosso lado. Na vida e na morte.
Sejamos dignos da vossa vontade de mudar o país, honremos o
vosso sacrifício e o das vossas famílias, para que a vossa vocação se
concretizasse através da nossa gente, neste nosso chão comum.
Com a nossa voz, e a nossa indignação, sejamos nós capazes de
vos merecer, exigindo a revisão da carreira médica, um espaço de
progressão pelo mérito, vetor absolutamente fundamental para
uma medicina do século XXI, humana, onde a Nova Medicina, como
lhe chamou João Lobo Antunes, se concretiza numa liderança
nova, através da construção de uma inteligência coletiva com as
profissões da saúde, orientada para as pessoas, num mundo melhor,
mais justo e mais feliz. Também para vós. Onde haja algum privilégio
para tanta responsabilidade.
Sem essa revalorização, sem esse apelo à ação, que tem de ser
nosso, perderemos a breve trecho a medicina de qualidade que nos
caracteriza, porque não haverá viagem nem destino que preserve o

Notícias
médico com a consequente desmotivação dos mais jovens que,
mesmo com vocação, deixam de ver na medicina uma profissão
de excelência? E aqui, permitam-me que vos desafie: a tecnologia
foi feita para libertar o potencial da relação médico-doente, para
melhorar a partilha de conhecimento e autonomia próprias entre as
equipas, para flexibilizar, para tornar os sistemas inteligentes, para
ajudar a transformar, a criar valor; não foi feita para substituir a
vossa presença na nossa vida. E não é aceitável que hoje, pela falta
de recursos, falta de organização, falhas no trabalho em equipa, se
substitua o que é insubstituível: aquele olhar de cumplicidade, aquela
mão amiga, aquela confiança de que tudo vai correr bem, mesmo
na morte. E hoje, morre-se longe do médico, nos nossos hospitais.
E não é isso que esperamos depois de uma vida de compromisso
convosco.
Tenho a experiência recente, familiar, da imensa qualidade dos
enfermeiros em oncologia, na capacidade de cuidar, na presença
constante à cabeceira dos que amamos. E tive total confiança
na preparação e adaptação da medicação que os farmacêuticos
fizeram para a necessária personalização da terapêutica. E vi, horas
e dias, semanas a fio, a dedicação dos assistentes operacionais
que se desdobravam em carinho e consolo, mas era o médico
que queríamos ver, confirmando o que já sabíamos, mas que
nunca tínhamos vivido. E esse papel não se delega. É a essência da
resposta, da relação inquebrantável. É o nosso e o vosso contrato
social.
O professor Fernandes e Fernandes escreveu num artigo no
“Observador”, e cito: “a tentação de alguns para a dissolução da
autoridade, a loucura igualitária que sacrifica estatutos profissionais,
autoridade técnica e científica e responsabilidades à conveniência
estratégica de certa política não serve os interesses dos
portugueses”. E (acrescento eu) nem do sistema de saúde, nem do
SNS nem da nação”.
Queridos amigos: não há medicina sem médicos. Não há sistema
de saúde sem uma medicina de qualidade. E como sociedade
devemos recusar a ideia falaciosa de que a tecnologia dará todas
as respostas que precisamos. É a nossa humanidade que as dará
quando à tecnologia já só restar a indiferença da customização.”

SÃO ASSIM OS MÉDICOS DO MEU PAÍS
ideal que animou a criação do SNS há 40 anos. E hoje, forçosamente
com uma nova organização, uma transformação feita de trilhos
diversos, já identificados há muito, já experimentados por muitos,
precisamos de cumprir a nossa promessa constitucional do direito
à saúde para todos os portugueses e para os que, na nossa visão
tolerante e humanista, universalista, procuram Portugal para
concretizar os seus sonhos de prosperidade e segurança.
E lá no futuro onde esses sonhos coletivos moram, não há forma de
chegar sem um sistema de Saúde forte, resiliente, preparado, com
um capital humano motivado, valorizado, acarinhado. Que coabita e
tem de coabitar, simultaneamente, com a inovação terapêutica e
tecnológica e a humanização. Sempre na preservação da essência
da relação médico-doente, que antes de o ser já é património
imaterial da humanidade.”

O NOSSO SNS

“Mas o papel dos médicos na saúde tem de ser interpretado em
toda a sua dimensão social, civilizacional. No ano em que o SNS
assinalou os seus 40 anos de existência, nos livros diversos que
foram publicados, é inegável o papel que os médicos tiveram na
história da democracia, e por via dela, na saúde em Portugal e em
todo o Mundo.
Se mais não tivesse servido, recordar o SNS foi recordar vultos da
Medicina que a história não deixa esquecer. Portugal não seria o
mesmo sem Ricardo Jorge, Miguel Bombarda, Júlio de Matos, Egas
Moniz, Abel Salazar, Corino de Andrade, Baltazar Rebelo de Sousa,
Francisco Gonçalves Ferreira, Arnaldo Sampaio, Miller Guerra,
António Galhordas, Albino Aroso, Mário Mendes, Paulo Mendo, João
Lobo Antunes, Carlos Ribeiro, a quem presto hoje a nossa sentida
homenagem.
Sim, estes e outros, são grande parte dos nomes inscritos no In
Memoriam do SNS, que, pelo seu ativismo, princípios e valores,
sonharam uma medicina de qualidade para Portugal.
Não sei se era o SNS que se legislou na altura o que pretendiam
para hoje. Talvez não, mas o que importa é que a história demonstra
a importância que o Relatório das Carreiras Médicas, de Miller
Guerra, teve no Ensino e na Prática da Medicina, a importância
que os Centros de Saúde de Gonçalves Ferreira assumiram na
democratização do acesso à saúde, na importância política que
alguns destes homens assumiram como deputados à Assembleia
Constituinte na sua ala liberal, para fazer avançar o país.

Como diz o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, há
uma pré-história antes da história do SNS, que depois continuou
e notabilizou sempre a profissão médica colocando-a ao serviço
de um país que se queria mais desenvolvido. Estes são factos
que a história e os portugueses não vão apagar, reconhecendo a
densidade da vocação e da dedicação pelo bem comum que os
médicos assumiram na sua pegada existencial.”

MUDAM-SE OS TEMPOS...
MUDA-SE A MEDICINA

“Portugal mudou e o mundo mudou. A ciência avança à velocidade
da luz, o digital revolucionou o acesso à informação, os cidadãos
são hoje mais informados, muitas vezes mais educados, exigentes
e cientes dos seus direitos e, desejavelmente, numa sociedade
madura, também das suas responsabilidades.
O médico já não é só o companheiro de viagem. É alguém de quem
se espera tudo... menos a incerteza. E por muito que a tecnologia, a
matemática ou a data science nos ajudem a lidar de forma serena
com a incerteza, não há forma de modificarem uma má notícia, que
mais do que ontem não estamos preparados para receber. Porque
não queremos simplesmente assumir que temos um fim.
São publicados diariamente milhares de artigos em cada uma das
áreas científicas da biomedicina. Não há forma de os ler todos, de os
conhecer em profundidade, de ter a certeza de que não há outras
experiências, outras explicações para um qualquer fenómeno. A
ciência hoje obriga-nos à compartimentação. Não está mal nem
está bem. É um facto. E não se pode parar o vento com as mãos.
Por isso, a gestão da mudança é fundamental, numa atitude próativa, não de reinventar a Medicina ou o papel do médico, mas de
serem os médicos os agentes dessa mudança.
Quem melhor do que vós, a partir da herança que trazem convosco,
para se encontrarem na profissão que querem continuar a ser?
Quem melhor do que vós para discutir o modelo de ensino que
querem nas vossas academias, as competências relacionais e
digitais que a sociedade vos convoca a ter, a liderança sobre os
processos, a refutação sobre as falsas evidências, a recusa da
insistência que os poderes em todo o mundo insistem para que a
indiferenciação seja uma realidade e assim se banalizem atos que
encerram responsabilidades únicas que não podem ser delegadas?
Quem poderá fazer frente à degradação da qualidade do ensino

“São assim os médicos do meu País. Fortes como o vento de inverno,
profundos como o mar na sua sabedoria sobre as coisas dos
homens, preparados para o que der e vier.
Os médicos do meu país não foram vencidos pela pandemia. Tal
como na Idade Média, entregaram-se ao seu combate com as
armas que tinham, com o saber de experiência feito, salvando
vidas à sua passagem. Chorando mortes que a pandemia ceifou.
Arriscando e celebrando a cada pequena vitória.
Os médicos do meu País são parte da nossa memória coletiva,
passado construído contra ventos e marés, num país que em 23
anos completará 900 de história. E cada médico que hoje aqui jura
por nós é uma luz que se acende... E nós precisamos de muitas luzes
para que possamos, ainda que a espaços, enfrentar as trevas. Esse
foi sempre o desafio da humanidade, a história de uma civilização
de que a Medicina sempre fez parte. Numa história sempre feita
a tracejado, em que o maior desafio é a coragem de caminhar
acompanhado. Porque ninguém se salva sozinho (Papa Francisco).
Os médicos do meu País não foram feitos para caber numa receita
puritana, encomendada para domesticar e padronizar o mundo.
O discurso do politicamente correto é um crime contra as nossas
nações, contra a originalidade e a diversidade dos nossos povos (Mia
Couto, 2012, Conferência de Fronteiras do Pensamento).
Os médicos do meu País sabem que há duas formas de amar um
país: pela sua força ou pela sua fragilidade. E, ultrapassar a cultura
da indiferença, na luta incessante pela justiça social, numa visão
inclusiva para as diferentes gerações, obriga a que se reforce o
nosso pacto comunitário (Tolentino de Mendonça).
E é por isso que aqui estou. Para vos agradecer. Nesta inesquecível
cerimónia, onde a bela tradição de convidar um dos dez milhões de
portugueses para vos dirigir palavras de motivação e incentivo, me
fez recuperar um poema de William Ernest Henley, Invictus (1875),
que vos dedico ao terminar:
Do fundo desta noite que persiste / A me envolver em breu - eterno
e espesso, / A qualquer deus - se algum acaso existe, / Por minha
alma insubjugável agradeço.
Nas garras do destino e seus estragos, / Sob os golpes que o acaso
atira e acerta, / Nunca me lamentei - e ainda trago / Minha cabeça embora em sangue - ereta.
Além deste oceano de lamúria, / Somente o Horror das trevas
se divisa; / Porém o tempo, a consumir-se em fúria, / Não me
amedronta, nem me martiriza.
Por ser estreita a senda - eu não declino, / Nem por pesada a mão
que o mundo espalma; / Eu sou o dono e senhor do meu destino; /
Eu sou o comandante da minha alma.
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FARMACÊUTICOS GARANTEM TESTAGEM EM MASSA
A estratégia nacional de
testagem contra a covid-19 tem
nos farmacêuticos comunitários
e analistas clínicos um dos seus
principais pilares. De acordo com
o Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge (INSA), já
se realizaram quase 25 milhões
de testes à covid-19 em Portugal,
desde o início da pandemia. Só
no mês de dezembro realizaramse mais de três milhões de
testes, a maioria dos quais testes
rápidos de uso profissional
(TRAg), realizados em farmácias,
laboratórios de análises e nos
diversos pontos de testagem
espalhados pelo país. Com o
aproximar do período festivo e
a introdução de novas medidas

para contenção da pandemia,
as farmácias registaram novos
recordes de afluência para
realização destes testes, com
cerca de 100 mil testes por
dia, um número semelhante à
dispensa de autotestes.
Em meados de novembro, os
TRAg efetuados nos laboratórios
e farmácias aderentes ao regime
excecional de comparticipação
voltaram a ser gratuitos, tendo
o Governo anunciado depois o
alargamento da gratuitidade
a seis testes mensais por
cidadão. A medida vigorou até
31 de dezembro, mas o prazo
pode ser prorrogado, de acordo
com a evolução da situação
epidemiológica da pandemia.

O Governo anunciou também o
aumento da comparticipação do
teste realizado nas farmácias
e laboratórios clínicos, que
passou de dez para 15 euros,
o que acabou por incentivar a
integração de novos operadores.
Num período em que são
exigidos testes e certificados
de vacinação para acesso a
lares, hospitais, eventos e para
segurança de reuniões familiares,
o Infarmed promoveu também
uma reunião com os todos os
parceiros para assegurar o
regular abastecimento de TRAg e
autotestes no mercado nacional,
assim como a capacidade de
resposta dos agentes à elevada
procura.

Mais de mil farmácias e quase
500 laboratórios de análises
clínicas estão a realizar estes
testes gratuitos à população,
garantindo a cobertura em
mais de 200 concelhos do país,
num contributo decisivo para
o aumento da capacidade de
testagem e para o controlo da
pandemia no nosso país.

BASTONÁRIA SUGERE PLANO DE AÇÃO
PARA RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL
A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos
(OF), Ana Paula Martins, defendeu,
durante a conferência “Recuperar a
Saúde, Já!”, organizada pela Convenção
Nacional da Saúde (CNS), a construção
de um “ecossistema de saúde de valor
acrescentado”, em coordenação com os
setores privado e social, capaz de responder
aos desafios atuais e futuros da sociedade. A
representante dos farmacêuticos e vicepresidente da CNS defendeu um “plano
de ação claro, objetivo e realista”, que
permita conhecer com exatidão os atrasos
e carências do sistema de saúde, visando
a recuperação imediata da assistência aos
portugueses.
A conferência da CNS juntou os bastonários
das Ordens profissionais da área da Saúde
e representantes de várias instituições
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públicas, privadas e do setor social, que
integram a Convenção, para uma reflexão
sobre o impacto da pandemia de covid-19
na atividade assistencial. O evento realizado
no auditório da Associação Nacional das
Farmácias contou com a participação do
Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, do Secretário de Estado da Saúde,
António Lacerda Sales, e do presidente do
Conselho Económico e Social, Francisco Assis,
entre outras personalidades e convidados.
Intervindo no final da conferência, a
bastonária da OF sublinhou o “momento
difícil” que o país enfrenta, com os cidadãos
“exaustos após quase dois anos de luta
contra a pandemia de covid-19 e inquietos
com o atraso acumulado na resposta às
demais doenças”. “Milhões de consultas,
exames e tratamentos ficaram por fazer,
agravando de forma substancial a saúde dos
portugueses, o bem-estar da população”,
salientou. “Já não falamos só de listas de
espera maiores ou menores como no período
pré-covid. Agora falamos de uma avalanche
de casos de cancro por diagnosticar que nos
chegam ou chegarão em fases avançadas
com o sofrimento humano e ético que isto
acarreta”, acrescentou. “Não nos podemos
conformar, nem esperar que estas pessoas,
que a maior parte das vezes não têm voz,
possam ser consideradas as novas vítimas
da pandemia. Estão vivas e temos de
cuidar delas, porque se assim não for serão

esquecidas e eliminadas pelo tempo e com o
tempo. Não se pode aceitar que, por inércia,
seja condenada tanta gente quando, ao
mesmo tempo, se avança como nação através
do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR),
que investe hoje para salvar a economia do
amanhã”, defendeu a bastonária.
Ana Paula Martins assegurou que a
Convenção acompanha a implementação
do PRR na área da Saúde, apontando a
transição digital como uma das principais
prioridades. “O PRR começa aqui na Saúde
trazendo connosco a determinação de não
deixar ninguém para trás, investindo o que for
preciso, dando o nosso melhor”. A bastonária
considerou urgente a definição de um
“plano rigoroso” que permita conhecer, “com
exatidão, os atrasos, as carências, os défices
materiais e organizacionais do sistema, a
falta de capital humano, de forma a traçar um
plano de ação claro, objetivo, realista, visando
a recuperação imediata da assistência aos
portugueses e a criação de condições que
permitam enfrentar, com tranquilidade, os
desafios futuros do setor da saúde”.
Para a representante dos farmacêuticos,
“o SNS não é o sistema de saúde para os
pobres, nem o privado para os ricos ou
remediados. O sistema de saúde é um grande
ecossistema que serve todos de acordo
com as suas necessidades, tendo em conta
as preferências dos cidadãos que não são
agentes passivos no século XXI”.

Notícias

CASA ABERTA PARA REFORÇO DA VACINAÇÃO
Os farmacêuticos que completaram o esquema vacinal primário há mais
de seis meses podem agora deslocar-se aos locais de vacinação, sem
necessidade de agendamento prévio, para receber uma nova dose de
reforço da vacina contra a covid-19, apresentando, para o efeito, a sua
Carteira Profissional e o certificado digital covid. A Norma no 002/2021,
atualizada pela Direção-Geral da Saúde a 18 de novembro, relativa à
Campanha de Vacinação contra a COVID-19, refere que a dose de reforço
da vacina contra a COVID-19 passou a ser também a ser recomendada
a profissionais de saúde em exercício profissional e envolvidos na
prestação direta de cuidados de saúde.
Os profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de
cuidados podem assim dirigir-se aos pontos de vacinação existentes
e receber a dose de reforço, sem necessidade de agendamento prévio
na modalidade de “Casa Aberta”, mediante a apresentação da cédula
profissional. A recomendação para administração desta nova dose de
reforço não se aplica, contudo, a pessoas que recuperaram da infeção
por SARS-CoV-2.

VACINAÇÃO CONTRA
A GRIPE NAS FARMÁCIAS
À semelhança do ano passado, as
farmácias comunitárias foram novamente
chamadas a colaborar com o Serviço
Nacional de Saúde (SNS) na vacinação
contra a gripe sazonal. Além da vacinação
com o contingente privado (Influvac
Tetra®), as vacinas farmácias inscritas
no programa “Vacinação SNS Local”
receberam um contingente de 2000 mil
vacinas do Serviço Nacional de Saúde
(Vaxigrip Tetra®) para administração, de
forma gratuita, à população entre os 6
meses e os 64 anos, inclusive, com as
patologias crónicas e condições descritas
na norma da Direção-Geral da Saúde.

NOVO ESTUDO DE PERCEÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS GENÉRICOS
A Associação Portuguesa de
Medicamentos Genéricos e
Biossimilares (Apogen) realizou
um estudo de perceção dos
medicamentos genéricos em
Portugal, com o objetivo de
conhecer a opinião dos utentes,
farmacêuticos comunitários
e médicos de Clínica Geral e
Familiar sobre a utilização de
medicamentos genéricos no
nosso País e o seu papel no
sistema de saúde. A esmagadora
maioria dos farmacêuticos
aconselham medicamentos
genéricos aos seus utentes, mas
apontam também reservas à sua
adoção em determinadas classes
terapêuticas.
O estudo pretendia aferir os
determinantes, as barreiras e
os facilitadores no processo
de adoção dos medicamentos
genéricos em Portugal,
principalmente nesta fase
pandémica em que o país e os
cidadãos enfrentam incerteza
e grandes constrangimentos
financeiros e o Serviço Nacional
de Saúde sofre a pressão
do retomar das atividades
assistenciais.
O estudo desenvolvido para a
Apogen pela GfK Metris revela
uma opinião generalizada

muito favorável
aos medicamentos
genéricos, com 85%
dos utentes inquiridos
a considerarem a sua
existência como “positiva”
ou “muito positiva”. Três
quartos da população
inquirida equiparam os
medicamentos genéricos
aos medicamentos
originadores em termos
de qualidade, eficácia,
segurança e regulação/
controlo e afirmam seguir
a terapêutica se prescrita/
recomendada pelo médico.
Também os farmacêuticos
comunitários têm uma
perceção favorável
sobre os medicamentos
genéricos com a quase
totalidade a recomendar
estas soluções e apenas 4% só
quando os utentes pedem a
opinião. Os inquiridos consideram
que as caraterísticas destes
medicamentos são equiparadas
aos medicamentos de referência.
Entre os fatores positivos
apontam o melhor preço para
os utentes e a rentabilidade
para as farmácias considerando,
no entanto, que existem
demasiadas marcas e flutuação

de preços, pelo que metade
dos farmacêuticos considera
que o laboratório é um fator
importante na seleção dos
medicamentos genéricos.
Os médicos de Medicina Geral
e Familiar consideram que a
existência de medicamentos
genéricos é “positiva” ou “muito
positiva”, destacando como
principal vantagem o preço. Para
os clínicos três fatores decisivos
para a prescrição destas

soluções terapêuticas:
a condição económica
do doente, a diferença
de preço e as classes
terapêuticas. Contudo,
apesar dos medicamentos
genéricos já existirem
em Portugal há mais de
20 anos, e sob a mesma
regulamentação legal
dos medicamentos
originadores, um
terço dos médicos
inquiridos daquela
especialidade apresenta
algumas reservas
sobre a qualidade/
eficácia e um quarto
sobre a composição
dos medicamentos
genéricos em relação aos
originadores.
Da leitura do estudo
conclui-se que existe ainda
margem de progressão na
adoção destas terapêuticas
que, só nos últimos dez anos,
já permitiram libertar recursos
das famílias e do SNS no valor
de quase 4,3 mil milhões de
euros para serem aplicados na
inovação em saúde. Um valor
que corresponde a quase dois
anos de despesa pública com
medicamentos.
REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 15

NOVO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
COM MINISTÉRIO DA SAÚDE DA GUINÉ-BISSAU
A Secção Regional do Norte
da Ordem dos Farmacêuticos
(SRN-OF) e o Ministério
da Saúde da Guiné-Bissau
assinaram um protocolo

de colaboração para
consolidar uma política de
cooperação que assente
formação técnico-científica
e prática em distintas áreas

da Farmácia e das Ciências
Farmacêuticas, assim como
no apoio ao desenvolvimento
da prestação de cuidados
de saúde primários aos

cidadãos da Guiné-Bissau e na
implementação de um setor
regulador desta atividade.
O acordo foi assinado durante
a visita do presidente da
SRN-OF, Franklim Marques, à
Guiné-Bissau, respondendo ao
desejo do governo guineense
de estabelecer colaboração
institucional com a OF, tendo
em vista a capacitação
técnica e regulamentar dos
profissionais guineenses. Com
estas competências o setor
farmacêutico deste País ficará
dotado de capacitação técnica
numa área de atividade em que
reconhecem a Portugal grande
qualidade na formação dos
técnicos em geral, assim como
o papel dos farmacêuticos, em
particular, no estabelecimento
de uma política de saúde de
apoio efetivo aos que dela
mais necessitam através das
farmácias, que são verdadeiras
unidades de saúde locais.

SIMPÓSIO CIENTÍFICO DEDICADO À PANDEMIA
A Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas
(SRSRA) organizou, no dia 9 de outubro, a 5.a Edição do
Simpósio Científico, uma iniciativa com um desígnio
simultaneamente retrospetivo e prospetivo, tendo
como primordial propósito realizar uma reflexão sobre
os desafios da saúde global nas décadas vindouras.
«Lições de uma pandemia para o futuro do sistema de
saúde e da sociedade» foi a temática escolhida.
O evento foi subdividido em quatro grandes
sessões dedicadas a estes subtemas: “Pandemias
Emergentes”, “Investigação e inovação na resposta a
pandemias”, “Sistemas de Saúde e seus profissionais
de saúde” e, a terminar, “A pessoa no centro de uma
sociedade afetada pela pandemia”.
Todas as sessões contaram com um painel de
oradores multidisciplinar com influência nas
mais diversas áreas, quer a nível nacional, quer internacional.
Neste conjunto, destaque-se a presença de diversas ordens
profissionais, que se fizeram representar pelos seus bastonários,
nomeadamente, o Rui Leão Martinho (bastonário da Ordem dos
Economistas) e o Luís Menezes Leitão (bastonário da Ordem
dos Advogados) e por diretores nacionais, em particular o Tiago
Pereira (vogal da Direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses).
A iniciativa de cariz solidário, doou 1500€ à Associação SOS Voz
Amiga, que presta apoio emocional especializado pelo telefone
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em situações agudas de sofrimento causadas pela solidão,
ansiedade, depressão e risco de suicídio. Teve a presença de 265
participantes, em modo presencial e à distância.
Concluiu-se que “será importante dar continuidade a tudo o
que foi construído durante este período de pandemia, enquanto
sociedade e enquanto profissionais de saúde. Provou-se que o
trabalho em conjunto e em multidisciplinariedade será o futuro”,
palavras de João Rijo, vogal da Direção da SRSRA e membro da
Comissão Científica.

Notícias

LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO GANHA NOME E FUNÇÕES
Em cerimónia ocorrida a 15
de outubro procedeu-se à
inauguração do Laboratório
Nacional do Medicamento,
que sucede ao Laboratório
Militar de Produtos Químicos e
Farmacêuticos. Não se tratou
apenas da mudando do nome;
a instituição ganhou algumas
novas funções e atribuições,
nomeadamente a gestão
da reserva estratégica do
medicamento, em estreita
ligação com o Ministério
da Saúde e o Infarmed. A
direção do novo laboratório
continua a ser assegurada
pelo coronel farmacêutico
Manuel António Ramalho da
Silva, que assinou o termo de
posse como primeiro diretor
do Laboratório Nacional do
Medicamento.
A cerimónia contou com a
presença do ministro da
Defesa, João Gomes Cravinho,
dos secretários de Estado
da Saúde, Diogo Serra Lopes,
e da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, João Sobrinho
Teixeira, além do chefe do
Estado-Maior do Exército,
José Nunes da Fonseca, e de
várias outras personalidades
e representantes de entidades
ligadas à Saúde e à Defesa.
“Com novos desafios
pela frente, entendeu-se
importante transformar
o Laboratório Militar no
Laboratório Nacional do
Medicamento para que possa,
acumulando com as suas

funções militares, servir
também mais amplamente
os portugueses”, explicou o
ministro. João Gomes Cravinho
sublinhou a “aposta na
produção nacional no setor do
medicamento, com o objetivo
de garantir a produção
estratégica de medicamentos
essenciais e suprir assim as
necessidades não cobertas

pela indústria farmacêutica”.
O chefe do Estado-Maior
do Exército explicou que se
abre um “novo capítulo na
vida de um renovado órgão
que tem por incumbência
continuar a garantir a
logística farmacêutica
militar do medicamento e do
dispositivo médico na área
operacional ao conjunto das

Forças Armadas, a prestar
apoio farmacêutico à família
militar e aos deficientes
das Forças Armadas, a
apoiar o Serviço Nacional
de Saúde e a promover o
estudo e a investigação
nos domínios da ciência e
tecnologia farmacêuticas,
da biotecnologia e da
farmacologia”.

REGIONAL DO CENTRO PROMOVE CURSO
SOBRE ACESSO AO MEDICAMENTO ONCOLÓGICO
A Secção Regional do Centro
da Ordem dos Farmacêuticos
(SRC-OF) organizou um curso
online intitulado “Acessibilidade
ao Medicamento Oncológico”,
composto por três módulos, em
que se abordou a experiência
dos hospitais portugueses na
dispensa de medicamentos

em proximidade e a atualidade
terapêutica nas áreas do cancro
do pulmão e ginecológico.
O primeiro módulo, realizado
a 28 de outubro, juntou
diretores de serviços
farmacêuticos de alguns dos
maiores hospitais do país
e a presidente do Conselho

do Colégio de Especialidade
de Farmácia Comunitária da
OF para um debate sobre
perspetivas e modelos de
entrega de medicamentos em
proximidade. Nos dois módulos
seguintes, realizados a 18 de
novembro e a 9 de dezembro,
vários farmacêuticos do Centro

Hospitalar e Universitário
de Coimbra e do Instituto
Português de Oncologia de
Coimbra debruçaram-se
sobre o cancro do pulmão
e ginecológico, desde o
diagnóstico, classificação,
sinais, sintomas, protocolos e
medicamentos de ambulatório.
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FARMACÊUTICOS
DEFINEM NOVO CICLO
PARA A SUA ORDEM

Os farmacêuticos portugueses iniciam a 5 de fevereiro um novo ciclo, elegendo as estruturas que
vão liderar a sua Ordem nos próximos três anos. Por força dos estatutos, que não permitem mais
do que dois mandatos consecutivos à frente dos órgãos nacionais, parte substancial dos atuais
dirigentes, como é o caso da bastonária em exercício, não pode voltar às listas, deixando que outros
candidatos se proponham à eleição.

N

estas páginas, sem outros critérios que
não sejam os da equidade e da imparcialidade, ficam as propostas que se
apresentam agora a votos na forma
de listas a que um sorteio ditou a atribuição
de letras. Fica também um guia eleitoral juntando tudo o que de essencial é preciso saber
ou que pode ser necessário para o exercício
pleno do voto. Todos esperamos e desejamos
uma forte participação eleitoral.
O presidente da Mesa da Assembleia Geral
da Ordem dos Farmacêuticos, na qualidade
de presidente da Comissão Eleitoral, agendou
eleições para os Órgãos Nacionais, Órgãos
Regionais e Conselhos dos Colégios de Especialidade da Ordem dos Farmacêuticos para
o dia 5 de fevereiro de 2022.
As propostas de candidaturas aos diferentes
órgãos sociais foram entregues na Ordem dos
Farmacêuticos até ao dia 20 de dezembro de
2021 e podem ser consultadas nas próximas
páginas desta ROF. A todas as listas concorrentes, alinhadas em conformidade com as letras
que lhes foram consignadas, foram atribuídos
espaços editoriais em igualdade de circunstâncias considerando o órgão a que se apresentam.
No total, ao conjunto do processo eleitoral
da OF concorrem 14 listas (2 para os Órgãos
Nacionais; 6 para os Órgãos Regionais; 6 para
os Conselhos dos Colégios de Especialidade).
Estão envolvidos nas suas diversas composições perto de 160 farmacêuticos.
Os universos dos farmacêuticos eleitores compreendem, para os órgãos nacionais, 14402
inscritos; para os órgãos regionais, 4619 (Norte), 2503 (Centro) e 7280 (Sul e Regiões Autónomas); para delegados regionais, 252 pela
Madeira e 221 pelos Açores; e para os colégios:
Análises Clínicas e Genética Humana - 875;
Assuntos Regulamentares - 143; Farmácia Co18 | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

munitária - 816; Farmácia Hospitalar - 805; e
Indústria Farmacêutica - 365.
São farmacêuticos eleitores, podendo ser candidatos aos órgãos da OF, todos os membros
efetivos individuais com a inscrição em vigor e
regular, com as quotizações pagas até três meses
antes da realização do ato eleitoral (isto é: até
outubro 2021), bem como todos os farmacêuticos a quem tenha sido concedida a isenção do
pagamento de quotas (por reforma ou doença
prolongada). O referido pagamento poderia ter
ocorrido até às 18 horas do dia 2 de dezembro
de 2021. As quotas puderam, no entanto, ser
regularizadas depois da afixação dos cadernos
eleitorais, até ao 40º dia anterior à realização
do ato eleitoral (13 de dezembro), elaborando os serviços administrativos da Ordem os
necessários aditamentos àqueles cadernos.
Os cadernos eleitorais foram afixados na sede
provisória nacional e nas sedes das Secções e
Delegações Regionais da OF e, até 13 de dezembro, ficaram sujeitos a reclamações à Comissão Eleitoral, seja pela não inscrição de
membros ou por eventuais irregularidades de
outros membros.

COMISSÃO ELEITORAL
LIDERA TODO
O PROCESSO

Todo o processo respeitante ao ato eleitoral,
como o recenseamento, a apresentação de
listas e o sufrágio, é regulado e supervisionado por uma Comissão Eleitoral, constituída
por quatro a nove membros: o presidente da
Mesa da Assembleia Geral, que preside, três
vogais representantes das Secções Regionais
e por tantos vogais quantos os Conselhos dos
Colégios de Especialidade sujeitos a sufrágio.

O presidente da Comissão Eleitoral marcou
a data das eleições até 75 dias antes do fim
do mandato dos órgãos em exercício, através de edital, que foi publicado num jornal
diário de circulação nacional (Público, 18 de
outubro de 2021), com a data das eleições e
da afixação dos Cadernos Eleitorais.
A comissão eleitoral é composta por: Jorge
Artur Carvalho Nunes de Oliveira (presidente da Assembleia Geral), Ana Filipa Oliveira
Costa Dias Lourenço (designada pela Direção
da Secção Regional do Centro), José Alberto Torres Escrivães Coelho (designado pela
Direção da Secção Regional do Norte), João
Francisco Rosa Rijo (designado pela Direção da
Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas),
Marco Alexandre Mateus Prazeres Marques
(designado pelo Conselho do Colégio de Especialidade de Análises Clínicas e de Genética
Humana), Ana Sofia Araújo Ganhão de Oliveira (designada pelo Conselho do Colégio de
Especialidade de Assuntos Regulamentares),
Henrique José Mateus Santos (designado pelo
Conselho do Colégio de Especialidade de Farmácia Comunitária), Elizabete do Vale Felício
Nunes Gonçalves (designada pelo Conselho
do Colégio de Especialidade de Farmácia
Hospitalar) e José Nuno Guimarães Marinho
Moreira (designado pelo Conselho do Colégio
de Especialidade de Indústria Farmacêutica).

AS CANDIDATURAS

De acordo com o Calendário Eleitoral (consultável nestas páginas), as candidaturas aos
Órgãos Sociais da Ordem dos Farmacêuticos
para o triénio 2022-2024 foram apresentadas
até ao dia 20 de dezembro.
As listas de candidaturas para os Órgãos Nacionais foram subscritas por um número mí-

Eleições para o triénio 2022-2024

nimo de 60 farmacêuticos eleitores, enquanto
as listas de candidaturas para os Órgãos Regionais foram subscritas por um número mínimo
de 30 farmacêuticos eleitores de cada Secção.
As listas de candidaturas para Delegado de uma
Região Autónoma (Madeira ou Açores) foram
subscritas por um número mínimo de 15 farmacêuticos eleitores da respetiva Delegação,
ou seja, farmacêuticos que, à data, exerciam
ou viviam nessa região, independentemente da
Secção Regional em que estejam inscritos, ou
por 10% do respetivo universo eleitoral insular.
As listas de candidaturas para o Conselho de
Especialidade foram subscritas por um número mínimo de 30 farmacêuticos eleitores
ou de 10% dos eleitores do respetivo Colégio
de Especialidade. Não se apresentou qualquer
lista ao Colégio de Assuntos Regulamentares.
Uma candidatura corresponde apenas a um Órgão.
Uma candidatura pode apresentar candidatos para mais do que um Órgão, desde que os
mesmos não sejam concorrentes.
Cada candidato integra apenas uma lista, com
a exceção das candidaturas para os Conselhos
dos Colégios de Especialidade.
Para os Órgãos Nacionais, as listas contêm
candidatos à Mesa da Assembleia Geral, a
Bastonário, à Direção Nacional e ao Conselho
Jurisdicional Nacional.

Para os Órgãos Regionais, as listas contêm candidatos à Mesa da Assembleia Regional, à Direção
Regional, ao Conselho Jurisdicional Regional, ao
Conselho Fiscal Regional, a Delegado Regional
da Madeira e a Delegado Regional dos Açores.
Para os Conselhos dos Colégios de Especialidade, as listas contêm candidatos ao respetivo
Conselho.
Para formalizar uma candidatura foi necessária a seguinte documentação: declaração para
entrega de candidatura e nomeação de mandatário; declarações individuais de aceitação
de candidatura; lista de subscritores.
As listas definitivas dos candidatos são publicadas nas páginas seguintes e afixadas na sede
provisória nacional da Ordem, a nível nacional,
e em cada uma das sedes das Secções Regionais
e Delegações Regionais.

TUDO O QUE PRECISA
DE SABER PARA VOTAR
SOU FARMACÊUTICO. POSSO VOTAR?

São farmacêuticos eleitores todos os membros da Ordem dos Farmacêuticos com inscrição regular e quotas pagas até 3 (três) meses antes do ato eleitoral (outubro de 2021)

ou aos quais tenha sido concedida isenção
do pagamento de quotas (por reforma ou
doença prolongada).

ESTOU REFORMADO. POSSO VOTAR?

Sim. Os membros com isenção de quotas
por reforma têm direito de voto.

ESTOU ATUALMENTE
DESEMPREGADO E ISENTO
DO PAGAMENTO DE QUOTAS.
POSSO VOTAR?

Não. Os membros suspensos por desemprego não podem exercer o direito de voto.

SOU MEMBRO CORRESPONDENTE.
POSSO VOTAR?

Não. Os membros correspondentes não têm
direito de voto.

SOU FARMACÊUTICO, MAS TENHO A
MINHA INSCRIÇÃO SUSPENSA. POSSO VOTAR?

Não. Os membros suspensos por não exercerem a profissão, por motivos administrativos ou disciplinares estão inibidos de exercer o direito de voto.
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AGUARDO A EMISSÃO DA CARTEIRA
PROFISSIONAL. POSSO VOTAR?

Sim. Pode consultar a Secretaria Online da
Ordem dos Farmacêuticos para confirmar o
número de Carteira Profissional atribuído e
utilizá-lo na votação eletrónica, por correspondência ou presencial, anexando ou apresentando a fotocópia de outro documento
identificativo (Cartão do Cidadão, Carta de
Condução, Passaporte Civil/Militar, Bilhete
de Identidade). Se não sabe o número da
Carteira Profissional contacte os serviços da
Ordem:
Secção Regional do Centro
Tel: 239 851 440
E-mail: regional.centro@ordemfarmaceuticos.pt
Secção Regional do Norte
Tel: 225 073 440
E-mail: geral@ofnorte.pt
Secção Regional do Sul
e Regiões Autónomas
Tel: 213 191 370
E-mail: regional.lisboa@ordemfarmaceuticos.pt

TENHO DE PAGAR AS QUOTAS
PARA PODER VOTAR?

Sim. Apenas podem ser eleitores os farmacêuticos com as quotizações regularizadas
até 3 (três) meses antes do ato eleitoral (outubro de 2021, inclusive). A regularização
das quotas, realizada através da respetiva
Secção Regional, nas modalidades de pagamento por estas disponibilizadas, ocorreu
até às 18:00 horas do dia 2 de dezembro de
2021.

O MEU NOME NÃO ESTÁ
NOS CADERNOS ELEITORAIS.
POSSO VOTAR?

Não. Apenas podem participar no ato eleitoral os farmacêuticos eleitores com o nome
inscrito nos Cadernos Eleitorais e Secção de
Voto atribuída.

QUEM SE PÔDE CANDIDATAR
AOS ÓRGÃOS SOCIAIS
DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS?

Puderam ser candidatos aos Órgãos Sociais da Ordem dos Farmacêuticos todos os
membros efetivos individuais com a inscrição em vigor e regular, no pleno exercício
dos seus direitos, ou a quem foi concedida a
isenção de pagamento (por reforma ou doença prolongada), desde que as quotas se encontrassem regularizadas até 3 (três) meses
antes da realização do ato eleitoral (outubro
de 2021, inclusive).

QUEM SE PÔDE CANDIDATAR
A BASTONÁRIO?
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tonário os membros com, no mínimo, 10
(dez) anos de inscrição na Ordem dos Farmacêuticos à data da realização das eleições.

QUEM SE PODE CANDIDATAR
AOS CONSELHOS DOS COLÉGIOS
DE ESPECIALIDADE?

Apenas se puderam candidatar aos Conselhos dos Colégios de Especialidade os farmacêuticos inscritos no respetivo colégio,
sendo que o candidato a presidente tinha 5
(cinco) anos de título e de exercício efetivo
da especialidade, à data da realização das
eleições.

PODEM EXISTIR CANDIDATOS
EM MAIS DO QUE UMA LISTA?

Não. Cada candidato pode apenas integrar
uma lista candidata aos Órgãos Sociais da
Ordem dos Farmacêuticos, com a exceção
da possibilidade de concorrer também para
os Conselhos dos Colégios de Especialidade.
O exercício simultâneo de funções em dois
órgãos é incompatível, sem prejuízo do exercício cumulativo de funções orgânicas nos
Conselhos dos Colégios de Especialidade
e/ou, por inerência, na Direção Nacional e
Conselho Fiscal Nacional.

EXISTE LIMITAÇÃO DE MANDATOS
PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS?

Sim. O mandato dos Órgãos Sociais é de três
anos e é renovável apenas por uma vez.

O MEU NOME NÃO ESTÁ
NOS CADERNOS ELEITORAIS.
POSSO SER CANDIDATO?

Não. Só podem integrar listas candidatas aos
Órgãos Sociais os farmacêuticos eleitores
com o nome inscrito nos Cadernos Eleitorais definitivos.

COMO POSSO VOTAR?

A Ordem dos Farmacêuticos disponibiliza 3
(três) modalidades de voto para os farmacêuticos exercerem o seu direito:
Voto Eletrónico: Todos os farmacêuticos
eleitores receberam, no início de janeiro, no
domicílio registado na Ordem dos Farmacêuticos, uma carta com o PIN de acesso
à plataforma de votação eletrónica. O voto
eletrónico pode ser submetido até às 23:59
horas do dia 3 de fevereiro de 2022.
Voto por Correspondência: Facultado apenas aos farmacêuticos eleitores que manifestaram essa preferência até 30 dias antes
do ato eleitoral (27 de dezembro). O voto
por correspondência só é válido se remetido
para a Sede Nacional Provisória da Ordem
dos Farmacêuticos, exclusivamente através
de serviço postal, desde que seja recebido até
à hora de encerramento das mesas de voto.

Voto Presencial: O direito de voto pode ser
exercício de forma presencial, sem possibilidade de representação, no dia 5 de fevereiro de 2022, entre as 10:00 e as 20:00 horas,
nas Secções de Voto indicadas nos Cadernos Eleitorais, mediante a apresentação de
um documento de identificação (Bilhete de
Identidade, Carta de Condução, Cartão do
Cidadão, Carteira Profissional (em vigor ou
antigas), Passaporte Civil/Militar).

QUAL A MODALIDADE
DE VOTO QUE PREVALECE?

O voto eletrónico é a modalidade definitiva de voto e a partir do momento em que é
submetido não pode ser revertido nem anulado. Os votos submetidos através da plataforma de votação eletrónica são automaticamente registados nos Cadernos Eleitorais,
inviabilizando qualquer outra modalidade
de voto.
Os farmacêuticos que votem antecipadamente, por correspondência, podem comparecer para votar no dia da votação presencial, sendo anulados os votos rececionados
por correspondência.

NÃO TENHO O PIN DE ACESSO
À PLATAFORMA DE VOTAÇÃO
ELETRÓNICA. O QUE DEVO FAZER?

Apenas poderá solicitar o envio de um novo
PIN de acesso à plataforma de votação eletrónica através da SuperLinha Eleições OF,
com o número de telefone 213 191 381.

QUERO VOTAR POR
CORRESPONDÊNCIA.
O QUE DEVO FAZER?

O voto por correspondência é facultado apenas aos farmacêuticos eleitores que manifestaram essa preferência até 30 dias antes do
ato eleitoral (27 de dezembro de 2021).

QUANDO RECEBO OS BOLETINS
DE VOTO POR CORRESPONDÊNCIA?

Até ao dia 10 de janeiro os boletins de voto
por correspondência são enviados para o
domicílio dos farmacêuticos eleitores que
manifestaram essa preferência. O preenchimento e os procedimentos para devolução
dos Boletins de Voto à Ordem dos Farmacêuticos devem seguir as Instruções de Voto
por Correspondência, sob pena dos votos
serem anulados.

ATÉ QUANDO TENHO DE DEVOLVER
OS BOLETINS DE VOTOS
POR CORRESPONDÊNCIA?

O envelope RSF com os Boletins de Voto
por correspondência deve ser recebido pela
Assembleia Geral de Apuramento, na Sede

Eleições para o triénio 2022-2024
Provisória Nacional da Ordem dos Farmacêuticos, exclusivamente por serviço postal,
até à hora de encerramento das mesas de
voto (sábado, dia 5 de fevereiro de 2022, pelas 20:00 horas).

ONDE POSSO VOTAR
PRESENCIALMENTE?

As Secções de Voto atribuídas a cada farmacêutico eleitor estão indicadas nos Cadernos Eleitorais definitivos. As mesas de voto
funcionam entre as 10:00 e as 20:00 horas,
nas Secções Regionais do Centro (Coimbra),
Norte (Porto), Sul e Regiões Autónomas
(Lisboa), bem como nas Delegações Regionais dos Açores (Angra do Heroísmo) e da
Madeira (Funchal).
Secção Regional do Centro - Rua Castro
Matoso 12A | 3000-104 Coimbra Tel: 239
851 440 Email: regional.centro@ordemfarmaceuticos.pt
Secção Regional do Norte - Rua Cantor Zeca
Afonso 793 | 4200-534 Porto Tel: 225 073
440 Email: geral@ofnorte.pt
Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas (sede provisória) - Av. Casal Ribeiro 14,
9º andar | 1000-092 Lisboa Tel: 213 191 370
Email: regional.lisboa@ordemfarmaceuticos.pt
Delegação Regional dos Açores - Rua da
Palha 84 | 9700-144 Angra do Heroísmo Tel:
968 897 245 Email: delegacao.regional.acores@ordemfarmaceuticos.pt
Delegação Regional da Madeira - Rua da
Carreira 63, 2º - Sala I | 9000-042 Funchal
Tel: 291 230 460 Email: delegacao.regional.
madeira@ordemfarmaceuticos.pt

QUANDO DECORRE
A CAMPANHA ELEITORAL?

A campanha eleitoral nos meios oficiais da
Ordem dos Farmacêuticos tem início no dia
seguinte à publicação das candidaturas aceites a sufrágio e termina às 23:59 horas do dia
3 de fevereiro de 2022.

EM QUE CONDIÇÕES DECORRE
A CAMPANHA ELEITORAL?

A Comissão Eleitoral e a Direção Nacional
da Ordem dos Farmacêuticos definem, em
igualdade de circunstâncias para todas as listas concorrentes, os termos da utilização das
instalações e meios de comunicação oficiais
da Ordem dos Farmacêutico durante o período de campanha eleitoral, bem como as
condições de financiamento e comparticipação dos encargos de cada candidatura para
os órgãos sujeitos a sufrágio.
A utilização e benefício dos apoios definidos
apenas podem ser requeridos após a admissão de candidaturas pela Comissão Eleitoral
e os montantes têm de ser obrigatoriamente despendidos com os encargos inerentes

à campanha eleitoral das candidaturas ou
listas concorrentes.

QUAIS OS APOIOS ATRIBUÍDOS
ÀS LISTAS CANDIDATAS?

A Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos define os termos dos apoios e montantes atribuídos a cada candidatura para
financiamento de ações de campanha.

EM QUE CONDIÇÕES
SÃO ATRIBUÍDOS OS APOIOS?

As candidaturas e listas concorrentes têm de
comprovar a utilização dos montantes recebidos para comparticipação nos encargos
com a campanha eleitoral através de documentos comprovativos de despesa válidos,
nos termos da legislação em vigor, emitidos
obrigatoriamente em nome da Ordem dos
Farmacêuticos e nos quais conste seu Número de Identificação Fiscal (NIF) 500 998 760.
Os documentos comprovativos das despesas
das candidaturas a Órgãos Nacionais e aos
Conselhos dos Colégios de Especialidade, a
suportar pela Direção Nacional, devem ser
enviados por correio registado para a Sede
Nacional Provisória da Sede da Ordem dos
Farmacêuticos até 5 dias úteis após o encerramento do ato eleitoral, sob pena de não
serem considerados e de não haver lugar à
devolução pelas candidaturas concorrentes
dos montantes comparticipados e não documentados.
Os documentos comprovativos das despesas das candidaturas a Órgãos Regionais, a
suportar pela respetiva Direção Regional,
devem ser enviados por correio registado
para a Sede da respetiva Secção Regional até
5 dias úteis após o encerramento do ato eleitoral, sob pena de não serem considerados e
haver lugar à devolução pelas candidaturas
concorrentes dos montantes comparticipados e não documentados.
Após a verificação da conformidade dos
documentos de despesas apresentados, as
candidaturas e as listas concorrentes serão
reembolsadas, no prazo de 15 dias úteis, dos
montantes despendidos, até ao limite máximo dos valores fixados.

QUANDO SÃO DIVULGADOS
OS RESULTADOS OFICIAIS DAS
ELEIÇÕES?

Terminado o período de votação presencial,
nas sedes das secções e delegações regionais,
procede-se ao apuramento final dos votos.
No final do escrutínio, a assembleia geral de
apuramento procede à elaboração de uma
ata final, após o que proclamará os candidatos eleitos e fará publicar os resultados nos
meios oficiais de comunicação da Ordem
dos Farmacêuticos e num jornal diário de
circulação nacional até (3) três dias depois.

COMO SÃO CONTABILIZADOS
TODOS OS VOTOS?

Até ao dia seguinte ao sufrágio, os presidentes das mesas de voto remetem à assembleia
geral de apuramento, em lotes lacrados e
devidamente separados, os boletins de voto
acompanhados pela ata, cadernos eleitorais e
demais documentos.
A assembleia geral de apuramento reúne na
sede da Ordem até ao segundo dia posterior
ao sufrágio e, na presença de todos os mandatários das listas, procede-se à abertura do
voto eletrónico e, seguidamente, de todos os
envelopes recebidos para o exercício do direito de voto por correspondência.
Efetuada a operação de apuramento dos
votos eletrónicos e por correspondência,
as urnas serão abertas e proceder-se-á ao
apuramento global, somando os votos por
correspondência aos votos eletrónicos e aos
votos recebidos das secções e delegações
regionais.

O QUE É UM VOTO NULO?

São considerados votos nulos os boletins
que tenham qualquer desenho, rasura ou
escrito, ou aqueles que evidenciem voto em
mais do que uma lista, bem como os boletins de voto por correspondência que não
cumpram os procedimentos descritos nas
Instruções de Voto por Correspondência.

O QUE É UM VOTO BRANCO?

São considerados votos brancos os boletins
que não evidenciem o voto em qualquer
lista.

O QUE É UM VOTO VÁLIDO?

São considerados votos válidos todos os votos que não sejam nulos ou brancos.

EM QUE SITUAÇÕES PODERÁ
HAVER UMA SEGUNDA VOLTA?

O Regulamento Eleitoral e Referendário só
prevê a realização de uma segunda volta na
eleição para o cargo de bastonário, no caso
de nenhum dos candidatos vir a obter mais
de metade dos votos expressos, sem contar
com os votos brancos e nulos. A segunda
volta deve ocorrer no prazo de 21 dias com
os dois candidatos mais votados na primeira
volta, contanto que nenhum retire a candidatura. Na eventualidade de ser retirada a
candidatura, então passa à segunda volta o
terceiro candidato mais votado e assim sucessivamente.
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LISTAS CANDIDATAS AOS ÓRGÃOS SOCIAIS
ÓRGÃOS NACIONAIS

LISTA A
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
José Manuel Vieira Gavino (Presidente) (CP 5932)
Ana Cristina Filipe Lopes (CP 8428)
Cláudia Sofia dos Santos Afonso Pinheiro (CP 12321)

BASTONÁRIO
Helder Dias Mota Filipe (CP 8593)

DIREÇÃO NACIONAL
Ana Paula Moreira da Costa Folhadela Simões (CP 7989)
Dario Miguel Tomé Vicente de Bastos Martins (CP 14729)
Rui Manuel Amaro Pinto (CP 8769)

CONSELHO JURISDICIONAL NACIONAL
Maria Filomena Leal Cabeça (Presidente) (CP 7020)
Catarina Maria Vicente de Oliveira Coelho (CP 10920)
Luísa Maria Moreira Alves Pinto Correia (CP 10109)
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LISTAS CANDIDATAS AOS ÓRGÃOS SOCIAIS
ÓRGÃOS NACIONAIS

LISTA B
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
João Paulo de Oliveira Campos Monteiro Vaz (Presidente) (CP 9967)
João Frederico Albuquerque do Carmo (CP 10194)
Maria Manuela Santos Pimenta (CP 14256)

BASTONÁRIO
Agostinho Franklim Pinto Marques (CP 7307)

DIREÇÃO NACIONAL
Carla Alexandra Duarte Ferrer Ribeiro (CP 9476)
José Alberto Torres Escrivães Coelho (CP 17389)
Pedro Miguel Amores da Silva (CP 9417)

CONSELHO JURISDICIONAL NACIONAL
Carlos José Manaia Sinogas (Presidente) (CP 5039)
Inês Filipa Ferreira Lopes de Figueiredo (CP 18351)
Natércia Aurora Almeida Teixeira (CP 5503)
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LISTAS CANDIDATAS AOS ÓRGÃOS SOCIAIS
ÓRGÃOS REGIONAIS
CENTRO

LISTA C
MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL

Ana Cristina da Costa Ribeiro Rama (Presidente) (CP 7652)
Edite Maria Relvas Neves Teixeira de Lemos (CP 7877)
Raúl Fernando Teixeira Almeida (CP 19720)

DIREÇÃO REGIONAL

Anabela Mascarenhas de Oliveira e Cunha (Presidente) (CP 7812)
Isabel Vitória Neves de Figueiredo Santos Pereira (CP 8706)
Nuno Miguel Xavier Lages de Oliveira (CP 13381)
Paulo César Esteves dos Santos (CP 11634)
Rute Isabel Ramos Cavaco Salvador (CP 9916)

CONSELHO JURISDICIONAL REGIONAL

Paula Cristina Morais da Silva e Miranda (Presidente) (CP 9667)
Ana Filipa Oliveira Costa Dias Lourenço (CP 15983)
Cristiana Helena Barranha Rego Canha (CP 10190)
Micaela Doris Assunção Figueira de Sousa (CP 15673)
Michael David Lameiras dos Santos (CP 22288)

CONSELHO FISCAL REGIONAL

NORTE

LISTA E
MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL

Vítor Manuel Fernandes Seabra da Silva (Presidente) (CP 13914)
Ana Catarina da Cruz Rodrigues da Silva (CP 14829)
Pedro Manuel Lourenço Campos (CP 12305)

DIREÇÃO REGIONAL

Félix Dias Carvalho (Presidente) (CP 8564)
Alice Maria Vilela Martins Rodrigues (CP 9396)
Ariana Estela Vila Real de Araújo (CP 10535)
Carlos André da Silva Alves de Sá (CP 22774)
José Manuel Correia Neves de Sousa Lobo (CP 6091)

CONSELHO JURISDICIONAL REGIONAL

Nuno Miguel Diogo Cardoso da Silva (Presidente) (CP 21527)
Ana Catarina de Sousa Lages (CP 15079)
Inês da Silva Alves Esteves (CP 13944)
Maria Luís Araújo Queirós (CP 8250)
Pedro Manuel Magalhães da Silva Soares (CP 15610)

CONSELHO FISCAL REGIONAL

Carlos Manuel Freire Cavaleiro (Presidente) (CP 8036)
Catarina Sofia Ventura de Oliveira Veiga (CP 9607)
Viriato Alberto da Costa Pinto (CP 8737)

Florbela Maria da Silva Dias Braga (Presidente) (CP 8087)
Isabel Rosina Portilha Antunes da Cunha (CP 8929)
Tiago André Alves de Oliveira Carvalho de Sousa (CP 16654)

LISTA D

LISTA F

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL

Maria da Graça Ribeiro Campos (Presidente) (CP 7275)
Ana Isabel da Silva da Costa Neves Oliveira Rebelo (CP 8201)
Humberto Antunes Gameiro (CP 8820)

DIREÇÃO REGIONAL

Paulo António Seco Moreira da Fonseca (Presidente) (CP 9238)
Ana Rita Torres Rodrigues (CP 24369)
André Filipe Paiva Loureiro (CP 19154)
Helena Margarida Mesquita de Carvalho (CP 11365)
Ricardo Augusto Esteves Grangeia (CP 17087)

CONSELHO JURISDICIONAL REGIONAL

Margarida Isabel Cabrita Coelho (Presidente) (CP 8278)
Ana Paula Pedroso Soares (CP 9253)
Rita Isabel Alves Nunes de Almeida (CP 13709)

CONSELHO FISCAL REGIONAL

Carlos Alberto Pires Pereira (Presidente) (CP 11571)
Cláudia Cristina da Silva Casimiro Correia Dias Silvestre (CP 10169)
Francisco José Figueira Marques Nunes (CP 12113)
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MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL

António Nuno Jesus Ribeiro Barros (Presidente) (CP 6974)
José Luís dos Santos Gonçalves Martins (CP 9159)
Olga Maria de Oliveira Baptista (CP 11653)

DIREÇÃO REGIONAL

Célia Iria Alves da Silva (Presidente) (CP 12920)
Filipe Ascenção Leitão Ramalho (CP 19629)
Marcos André Alves Teixeira (CP 25487)
Patrocínia Maria Pinto de Castro e Rocha (CP 9638)
Ricardo Jorge dos Santos Lima (CP 12415)

CONSELHO JURISDICIONAL REGIONAL

Jorge Manuel Moreira Gonçalves (Presidente) (CP 7448)
Bruno Filipe Carmelino Cardoso Sarmento (CP 12600)
Maria Fernanda de Andrade Alves Morais (CP 10144)
Maria Raquel dos Santos Ribeiro Teixeira (CP 9780)
Nuno Miguel Novais Capela (CP 14533)

CONSELHO FISCAL REGIONAL

João Alexandre Teixeira de Almeida (Presidente) (CP 10192)
Maria Teresa Ferreira Herdeiro (CP 9240)
Sara Correia Marques (CP 22722)

Eleições para o triénio 2022-2024

LISTAS CANDIDATAS AOS ÓRGÃOS SOCIAIS
ÓRGÃOS REGIONAIS

LISTA G

SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL

LISTA H

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL

João Filipe Norte (Presidente) (CP 11531)
Catarina Isabel de Seixas Duarte Rodrigues Nobre da Costa (CP
24528)
Isabel Maria Pires Sebastião Ramalhinho (CP 7844)

José Nuno Guimarães Marinho Moreira (Presidente) (CP 8212)
Carminda Maria Bento Martins (CP 8065)
Duarte Miguel Eurico Janeiro Marques (CP 18080)

DIREÇÃO REGIONAL

Sérgio Filipe Esteves Joaquim (Presidente) (CP 13038)
Eurico Augusto Joglar de Figueiredo Pais (CP 7554)
José Mário Ribeiro da Silva dos Santos Miranda (CP 7365)
Luís Carlos da Palma Furtado (CP 16921)
Maria Teresa de Sampaio Antas Botelho Aires Pereira (CP 7805)

CONSELHO JURISDICIONAL REGIONAL

Joaquim José Pereira Marques (Presidente) (CP 6764)
Daniel Gonçalves Martins (CP 18935)
Pedro Filipe Couto Madeira (CP 23562)
Pedro José Mateus Charneca (CP 18373)

CONSELHO FISCAL REGIONAL

Maria Isabel da Ponte Fernandes (Presidente) (CP 17133)
Isabel Maria dos Santos Maurício (CP 14917)
Sérgio Filipe Santos Gomes (CP 20198)

Luís Miguel de Oliveira Lourenço (Presidente) (CP 14486)
Ana Gabriela Gomes Charneca (CP 12430)
Cátia Sofia Gabriel Caneiras (CP 15573)
João Francisco Rosa Rijo (CP 14529)
Manuel João Acabado dos Santos Talhinhas (CP 23323)

Maria Gabriela Onofre Lopes Moura Plácido (Presidente) (CP 8975)
Ana Júlia Fernandes de Almeida (CP 16483)
Daniel António Esperança Faustino Monteiro Barreira (CP 20263)
Erica Rodrigues Viegas (CP 13273)
Paula Alexandra Mira Cerqueira Afonso (CP 10339)

Duarte João Gama de Oliveira Teixeira dos Santos (Presidente) (CP 15928)
Ana Margarida Marques Batista Martins (CP 11465)
Diogo Agostinho Fernandes Marques (CP 24488)

DIREÇÃO REGIONAL

CONSELHO JURISDICIONAL REGIONAL

CONSELHO FISCAL REGIONAL

DELEGAÇÃO REGIONAL DOS AÇORES
Juliana Oliveira de Matos (CP 17949)

DELEGAÇÃO REGIONAL DA MADEIRA

Tiago João Gaspar da Vitória Magro (CP 14381)
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LISTAS CANDIDATAS AOS ÓRGÃOS SOCIAIS
C O L É G I O S DE E S P E C I A L I D A D E

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE
DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE GENÉTICA HUMANA

LISTA I
Maria Leonor Ferreira Estêvão Correia (Presidente) (CP 5361)
Filomena Maria Tomé de Brito (CP 8096)
Jorge José Pisco Queiroz (CP 7530)
Maria Isabel da Ponte Fernandes (CP 17133)
Maria Raquel de Castilho Silva Coentrão de Faria (CP 12924)
Maria Vitória Silva Martins Rodrigues (CP 8377)
Teresa de Jesus Semedo Fidalgo (CP 8041)

LISTA J
Gizela Ferreira Alves dos Santos (Presidente) (CP 12913)
Ana Miguel Duarte Matos da Silva (CP 10213)
João Pedro Diogo Fernandes (CP 16065)
Manuel António Ramalho da Silva (CP 8627)
Maria da Conceição Esperança Faustino Monteiro Barreira (CP 8155)
Mary Conception Fecha Duro (CP 8144)
Paulo João Pires dos Santos Soares (CP 8195)

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE
DE ESPECIALIDADE DE FARMÁCIA HOSPITALAR

LISTA N
João Carlos Tavares Pinto Ribeiro (Presidente) (CP 8579)
Ana Paula Rodrigues Tavares de Pina (CP 11522)
Erica Rodrigues Viegas (CP 13273)
João Paulo Gonçalves Fraga (CP 15559)
Maria Helena Soares Beirão Nogueira Catarino (CP 11376)
Pedro Manuel Magalhães da Silva Soares (CP 15610)
Sandra Isabel da Silva Queimado (CP 10544)
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CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE
DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA

LISTA L
Carolina Maria Ferreira Santos Mosca (Presidente) (CP 7733)
André Filipe Paiva Loureiro (CP 19154)
Catarina Isabel Correia Dias (CP 16191)
Lúcia Maria Correia Rodrigues (CP 10191)
Mélanie Duarte (CP 13703)
Narcisa Maria Oliveira Carvalho Dias (CP 7990)
Susana da Conceição Coutinho Ferreira (CP 15307)

LISTA M
Maria Isabel André Sanches (Presidente) (CP 11901)
Alexandra Maria Fontes Pinto (CP 12325)
Joana Margarida Mendes Santos (CP 20603)
Maria de Fátima Ferreira Pinto Medeiros (CP 10291)
Marta Manuela Rodrigues da Cunha Ferreira (CP 11628)
Mónica Rodrigues Gomes (CP 14859)

CONSELHO DO COLÉGIO DE ESPECIALIDADE
DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

LISTA O

Maria Paula Azevedo Teixeira (Presidente) (CP 8191)
Ana Margarida Dias Henriques (CP 13668)
António Joaquim Antunes Bica (CP 10350)
Bruno Filipe Morgado de Sousa (CP 15974)
Elvira Sainz Raposo (CP 10428)
João Carlos da Conceição Lopes (CP 10745)
Maria Teresa Neto Murta (CP 8196)

ADIRA

A UM

FUTURO
CERTO
 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

PREVIDÊNCIA

PLANO I
PLANO II
Pensão Vitalícia
ao Cônjuge
Sobrevivo

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

PLANO III
Proteção aos
Filhos até
aos 24 anos

PLANO I.I

PLANO I.II

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

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

POUPANÇA

INVESTIMENTO

PLANO V

PLANO VI

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

Temos sempre uma solução para si! Contacte-nos.
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.

MONTEPIO NACIONAL DA FARMÁCIA, A.S.M.
Rua Marechal Saldanha, 1 | 1249-069 Lisboa | Telf.: 213 400 690 - 213 400 693

monaf@monaf.pt

Ana Paula Martins

“HÁ QUE NÃO TER MEDO
DA MUDANÇA”
Ricardo Nabais, jornalista convidado.

Empatia, diálogo, procura de consenso na dissidência, portas abertas aos farmacêuticos até
aos confins do país... E muito espírito de combate. Ana Paula Martins chega ao fim de dois mandatos
como bastonária da Ordem dos Farmacêuticos com a consciência de “ter cumprido 90%”
das medidas que propôs, mesmo com uma pandemia a baralhar as cartas e a alterar as regras
do jogo. O papel dos farmacêuticos durante a pandemia, aliás, foi exemplar, porque já havia uma
estratégia montada e um conhecimento pessoal dos profissionais em quase todo o território.
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“OS BALANÇOS MORAM NO FUTURO. [MAS,] SINTETIZANDO ESTA
LONGA HISTÓRIA DE SEIS ANOS, GLOBALMENTE, CREIO PODER
DIZER QUE CUMPRIMOS 90% DAQUILO A QUE NOS PROPUSEMOS”
Regressa agora a outro desafio, o da política,
depois de ter brevemente integrado governos
nos anos 90, e não esconde a vontade de, um
dia, ser deputada à Assembleia da República.
Até porque o desafio maior da atualidade,
diz, é a defesa da própria democracia, num
mundo cuja complexidade requer uma maior
capacidade de diálogo e um maior respeito
pela diversidade. E, à escala do mundo e da
profissão farmacêutica, defende, “há que não
ter medo da mudança”.
Algumas medidas emblemáticas ficaram
associadas aos seus mandatos: os roteiros,
uma procura de maior proximidade dos farmacêuticos; mas, pelo meio, houve uma pandemia. Estes seis anos foram uma aventura?
Foram, de facto, uma grande aventura, com
muitas coisas inesperadas. Também é verdade
que todos estes processos nos trazem sempre
algo que não antecipamos. Isso faz parte do
processo de governação de uma Ordem, da
complexidade do mundo em que vivemos.
Os problemas são muito mais multifatoriais
do que eram há 30, 40 anos e manter as democracias dentro das instituições exige de
nós essa resposta em várias frentes. Não se
podem gerir sistemas complexos de uma maneira simplificada e simplista. Hoje a gestão
política de uma Ordem, quer para o exterior,
quer para o interior, tem desafios complexos.
Mas estes anos foram também – e esta é claramente a nota positiva com que terminamos
– uma grande oportunidade para a profissão.
Dizer que tudo aquilo em que nos envolvemos foi bem-sucedido não seria verdade.
Houve projetos que foram ficando para trás
porque tinham menos oportunidade, outros
que não fomos capazes de prosseguir, houve alguns momentos menos felizes... não só
menos felizes da nossa relação interna, mas,
sobretudo, em termos daquilo que fomos
capazes de atingir sob o ponto de vista dos
nossos objetivos. Mas, globalmente, tenho a
convicção de que o balanço é muito positivo.

ESTRATÉGIA FOI BEM PENSADA

O que foi possível realizar neste tempo?
É óbvio que um balanço sério só se poderá
fazer daqui a algum tempo. Até tenho usa30 | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

do uma frase muito banal a esse respeito:
os balanços moram no futuro. Sintetizando
esta longa história de seis anos, globalmente, creio poder dizer que cumprimos 90%
daquilo a que nos propusemos. Mas não temos ainda condições nem capacidade para,
de uma forma serena e desapaixonada, fazer
um balanço que seja equilibrado. Diria que
a estratégia que tínhamos, e que foi votada
pelos farmacêuticos, foi bem pensada. Era,
essencialmente, e antes de mais, aproximar
a Ordem dos farmacêuticos, servir os portugueses através de um exercício profissional
de qualidade e qualificado, e encontrar novas
formas de diálogo com a sociedade. Estes três
aspetos, além da própria carreira farmacêutica,
que não é um fim em si, mas um meio para
o desafio de ser-se melhor, para o desafio de
nos modernizarmos nos hospitais...
A proximidade aumentou durante a pandemia?
As experiências de proximidade foram muito úteis na pandemia: a entrega de medicamentos, mas também os testes, incluindo os
de VIH, os de VIH-C (obviamente que não
foram estes os que mais fizemos durante a
pandemia, mas também). Era relativamente pouco usual as pessoas estarem à espera
de terem estes serviços na farmácia. Foi um
processo longo. Diria que, quer os objetivos,
quer a estratégia, quer as próprias atividades,
serviram, de facto, os farmacêuticos, os portugueses e o país.
A complexidade é uma questão que atravessa todo este período. A pandemia não será o
máximo dessa complexidade, se pensarmos
que o vírus se tem “esquivado” a cada medida
introduzida pelos governos? Não estaremos
numa época em que nos limitamos a correr
atrás de um prejuízo?
Sem querer tornar a conversa demasiado filosófica, há alguma exploração daquilo que
a pandemia fez sobressair nas sociedades
humanas. E fê-lo, realmente, através da demonstração de alguma complexidade que os
temas têm. Neste contexto, Daniel Innerarity
tem um livro que é, exatamente, sobre a democracia em tempos complexos. O vírus não
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“O VÍRUS […] PÔS TAMBÉM EM DISCUSSÃO O QUE É A CAPACIDADE
DE RESPOSTA DAS DEMOCRACIAS E ATÉ A COMPARAÇÃO DE COMO
OS MODELOS TOTALITÁRIOS RESPONDEM, EM COMPARAÇÃO COM
OS MODELOS DEMOCRÁTICOS”
é só o desafio da resposta dos profissionais
de saúde, da resposta da sociedade como
um todo. Pôs também em discussão o que
é a capacidade de resposta das democracias
e até a comparação de como os modelos totalitários respondem, em comparação com
os modelos democráticos. Na última pandemia – e não estou a falar do VIH, que tem
caraterísticas diferentes –, a mais parecida
com esta, a denominada gripe espanhola,
em 1918, foi num momento em que os sistemas políticos não tinham as caraterísticas que têm hoje. Percebemos, agora, que
as democracias têm de se transformar para
conseguirem dar respostas complexas. Não
diria que se transforme os valores, porque,
se os sacrificamos pelos processos, perdemos
os processos e ficamos sem valores. Mas os
processos vão ter de ser diferentes. Precisamos hoje de uma governação muito mais
coletiva, mais participada, mais inteligente,
mais cooperativa... diria que os vírus, que
nem sequer têm vida, que são partículas de
material genético, criam disrupções – e o que
vivemos hoje é um exemplo claro – que testam a nossa necessidade de mudança. Acho
que essas são as grandes oportunidades de
transformação no meio de muitas perdas
que tivemos.

DESINVESTIR EM VELHAS
CHAVES QUE NÃO ABREM NOVAS
FECHADURAS

Estaremos mesmo preparados?
Não tenho a certeza. Isto também se aplica à
OF e à profissão farmacêutica. Há uma pergunta que todos os dias me faço: com tudo o
que já aprendemos ao longo destes séculos –
a OF faz este ano 50 anos, mas já desde 1835
existe a Sociedade Farmacêutica Lusitana –,
todas as gerações de farmacêuticos, como o
país, tiveram desafios. A questão é: a forma
como nós saímos destas tempestades é que
faz a diferença. E nem sempre as gerações
foram capazes de sair da mesma maneira.
Seremos nós, farmacêuticos, capazes, até
pela nossa estrutura etária, pela nossa demografia, muito jovem, de deixar o passado
para trás, valorizando-o? Reconhecendo-o?
Respeitando-o? Até diria, amando-o? Sere32 | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

mos capazes de desinvestir em projetos que
já sabemos que são velhas chaves que não
abrem novas fechaduras?
E que projetos são esses?
Discutimos, por exemplo, durante muito tempo, a questão das competências farmacêuticas.
Foi algo menos conseguido neste trajeto, do
qual assumo total responsabilidade. A verdade
é que creio que estamos todos de acordo: nos
últimos dez anos falámos em competências e
nunca pusemos nenhuma de pé.
Porquê?
É multifatorial. A questão é: justifica-se ainda,
hoje, falarmos em competências? Diria que
nunca se justificou tanto. Mas serão aquelas
que nós idealizámos, e que há dez anos estamos a tentar implementar? Se não as implementámos, a pergunta é óbvia: serão estas
ou são outras?
Por exemplo?
Temos a área da Saúde Pública, que é das que
acho que faz todo o sentido. Mas também
uma competência em Oncologia, que parece
que ainda verá a luz do dia logo a seguir às
eleições. E ainda as áreas do VIH, da Nutrição
Clínica, de Gestão das unidades de saúde,
em Dispositivos Médicos, em Farmácia de
Emergência... uma lista enorme. A minha
questão é: vale a pena (afinal, passaram-se
dez anos) mudar não só o modelo de construção dessas competências, mas também
determinar quais as competências prioritárias
agora. E era aqui que queria chegar – não
vale a pena chorar sobre o leite derramado.
Vale a pena não insistir naquilo que não se
conseguiu fazer. É um pouco aquela ideia que
temos sobre o PRR. Uma parte importante
dele é para investir no que não investimos no
SNS – e atenção, compreendo, sou empática
com isso – durante 20 anos. O investimento
em equipamentos, por exemplo, faz sentido, mas noutros projetos já não faz sentido
nenhum. São projetos com 20 ou 30 anos e
que, hoje, já não garantem os próximos 20
anos. Hoje temos exigências diferentes, a
todos os níveis, de participação, de transparência, de exigência...

CÓDIGO DEONTOLÓGICO: UM LIVRO
DE BOLSO DOS FARMACÊUTICOS

O processo de regulação deve ser diferente
também, mais exigente?
Um dos pilares mais importantes da regulação é a ética. Nós trouxemos a ética para
o espaço da regulação farmacêutica, com a
publicação do código deontológico. Este foi
um dos processos que a pandemia atrasou,
mas não importa, ele vai ser agora publicado. E é muito importante que viva, que não
seja letra morta. Ele tem de ser um livro de
bolso dos farmacêuticos. Tem de viver nas
aulas de ciências farmacêuticas, porque os
eixos éticos das profissões são determinantes
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para os desafios que temos no século XXI,
por causa da enorme inovação tecnológica
e com a medicina de precisão. São campos
que nos abrem horizontes únicos para fazermos face a desafios que nunca fomos
capazes de fazer, com mais longevidade,
com mais qualidade de vida, com outra esperança. Mas, ao mesmo tempo, com outro
tipo de riscos associados aos exageros da
utilização da ciência, que não ao serviço
do bem comum, mas ao serviço daquilo
que é, entre outras coisas, a radicalização
da perfeição. Já tivemos várias tentativas
no passado, todas elas ligadas a regimes
que, parecendo democráticos ao início, se
tornaram autoritários.

E que medidas destacaria mais?
A ideia de abrir as portas à profissão. Fizemo-lo com os Roteiros. Foi muito bem conseguido. Encontrámos, por esse país fora, pessoas
que nunca tinham visto ninguém da Ordem.
Palmilhámos muito o país, no primeiro mandato. Não tínhamos maneira de prever que
viria a pandemia. Mas, se tivéssemos essa
capacidade de a prever, ainda mais força teríamos dado aos Roteiros. O digital passou
a fazer parte das nossas vidas de uma forma
mais suave, porque já nos conhecíamos, já
nos tínhamos aproximado antes. Já tínhamos
conversado sobre qual seria a estratégia que
os farmacêuticos deveriam ter coletivamente. Já tínhamos ouvido vozes discordantes e,

através do dissenso, tínhamos sido capazes
de encontrar soluções mais ricas. Isso foi
muito importante, porque, quando chegou a
pandemia, que nós não esperávamos, já estávamos unidos nas soluções. Construímos
um gabinete de crise na Ordem, que reuniu
todos os setores do cluster farmacêutico.
Nunca senti dificuldades na minha profissão
em pôr em prática os planos de ação que tínhamos. Passámos noites a discuti-los, mas,
a partir daí, chegados a consenso, éramos um
autêntico exército, ou melhor, uma orquestra
bem treinada.
Quem olha de fora para a profissão, por vezes
pergunta-se por que não estão os farmacêuREVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 33

ticos mais integrados na Saúde Pública, até
mesmo no SNS... Como ficou a questão da
carreira? Falta mais integração?
A carreira farmacêutica no SNS situa-se concretamente nos hospitais, nos serviços farmacêuticos e nos serviços de análises clínicas.
Por tradição, as farmácias são privadas, porque eram oficinas. A farmácia mais antiga
da Europa está em Florença, num mosteiro,
como era habitual. Semeávamos, plantávamos e tratávamos das plantas medicinais e
a partir dali fazíamos os fármacos. Lembro-me perfeitamente de o meu pai, na Guiné,
onde nasci – já na altura era uma terra muito
pobre –, ter muita falta de princípios ativos,
mas manipular na farmácia do hospital – era
lá que ele trabalhava – e a farmácia ser muito artesanal. Não foi assim há tanto tempo...
O meu pai já tinha estado na farmácia do
meu avô, e já nessa altura, no pós-guerra,
os meus avós, em sítios diferentes do país,
manipulavam fármacos. Nascemos das oficinas. Aprendíamos a fazer. E tínhamos a
aprendizagem, na altura, nas escolas médico-cirúrgicas. Descendemos dessas escolas
em termos de formação, era o físico-mor que
nos governava. Portanto, temos um ancestral
comum com os médicos... Efetivamente, na
farmácia comunitária, nunca sentimos necessidade de termos um modelo de carreira em
que a progressão fosse feita desta maneira.
Mas temos um modelo de carreira diferente.
Os farmacêuticos comunitários deviam hoje
estar mais integrados no SNS, não só deviam,
como é inconcebível que a nova Lei de Bases
da Saúde, que tanto brado deu durante estes
anos, e o Estatuto do SNS, consequência da
lei, não olhem para o ecossistema da saúde
onde estão as farmácias comunitárias. As
farmácias comunitárias fazem algo exclusivo, a dispensa de medicamentos ao público.

REPENSAR O SNS, TRANSFORMÁ-LO

E podíamos ter farmácias públicas?
Sim. E já tivemos algo semelhante, a dispensa de medicamentos mesmo para urgências
hospitalares. Aliás, está na lei. Mas ninguém
o faz. Porquê? As farmácias, do ponto de
vista tecnológico, estão sempre muito mais
avançadas do que o SNS, e conseguem hoje
ter serviços ao domicílio que permitem a
um doente, ao sair da urgência, já ter o medicamento disponível quando chega a casa.
O redimensionamento das embalagens, por
mais que as pessoas queiram, não é viável
comercialmente. Nenhuma indústria vai produzir assim. Nos hospitais sim, temos a dose
unitária, individualizada.
Há a questão do desperdício, mas em todas
as áreas, nos países industrializados. Nos Roteiros, aliás, pudemos ver o importante papel
dos farmacêuticos comunitários, que iam a
casa das pessoas, envelhecidas, fragilizadas,
e eram eles que viam que medicamentos es34 | REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

tavam fora do prazo, e davam uma espécie
de acompanhamento pedagógico às pessoas,
sobre como tomar determinados medicamentos. É também, de facto, dar ferramentas às
pessoas para elas, no seu dia-a-dia, poderem
fazer as suas escolhas de forma autónoma.
Por estas razões todas, pela simplicidade,
pela proximidade, pela cobertura geográfica, pela cobertura temporal, pela capacidade
humana que têm de apoiar as suas comunidades e pelo conhecimento ancestral que
têm do terreno, as farmácias comunitárias
são essenciais. Por que é que a Lei de Bases
não as contempla? Sobretudo num país cuja
demografia nos deve, por um lado, animar,
porque as pessoas vivem mais tempo, mas,
por outro lado, temos de garantir que elas
têm mais vida com qualidade. O SNS tem de
ser repensado, por causa destes indicadores.
Não deve ser reformado, mas transformado.
Nesse sentido, estas políticas de proximidade
são muito importantes. É muito importante
o que os centros de saúde fazem. E há um
mito de as farmácias quererem ser centros de
saúde. Nunca poderão ser centros de saúde,
nem querem ser. As farmácias fazem parte do
ecossistema da saúde de proximidade. Poderiam perguntar: e a Ordem não poderia ter
feito mais por isso? Talvez...
Outra pergunta tem a ver, indiretamente,
com essa ideia. Tem havido algum nível de
conflitualidade de outras ordens com o Ministério da Saúde. Não é o caso da OF. O

“PENSEI MAL A QUESTÃO DAS
COMPETÊNCIAS, PARA AS
FAZER NASCER, DESENVOLVERSE E IMPLEMENTAR-SE. A
MÁGOA QUE LEVO É ESSA.
COMETI MUITOS ERROS E
APRENDI COM ELES, MAS FUI
SEMPRE FELIZ, PORQUE NUNCA
DEIXEI NADA POR DIZER E
NUNCA DE DEIXEI DE DIZER O
QUE PENSAVA NAS ALTURAS
CERTAS”

papel das Ordens será assim tão extenso,
que possa chegar ao ponto de tentar definir
políticas de saúde?
Não. O papel, até por estatuto, é o de influenciar positivamente as políticas de saúde através
da atividade farmacêutica. Acho que fizemos
tudo o que nos competia, com argumentos
claros, concretos, com estudos, gerando evidência. Quem decide é o poder político, não
só o governo, mas também o parlamento, que
entenderam que esta não era uma prioridade
nesta transformação. Nós discordamos.
Por todas as razões que mencionou...
Ao não valorizar o papel das farmácias comunitárias, a profissão vai tornar-se pouco
atrativa para os jovens alunos, tal como a
carreira médica no SNS começa a deixar de
ser atrativa. E o capital humano é o pilar,
apesar de a tecnologia e a governação serem
muito importantes. Não valorizar o capital
humano está à vista: é o que se passa atualmente no SNS.

CONFIO MUITO NA MATURIDADE
DA MINHA PROFISSÃO

Que mágoa guarda destes anos? O que deixou por fazer?
A questão das competências, como referi. E,
volto a sublinhar, é da minha inteira responsabilidade: pensei mal a questão das competências, para as fazer nascer, desenvolver-se
e implementar-se. A mágoa que levo é essa.
De resto, mais nenhuma. Cometi muitos erros e aprendi com eles, mas fui sempre feliz,
porque nunca deixei nada por dizer e nunca
deixei de dizer o que pensava nas alturas certas. Muitas vezes não tive razão, mas fui sempre igual a mim própria. E tive alguma sorte.
Lembro-me de uma conversa que tivemos
com o professor Manuel Sobrinho Simões,
que diz que há três coisas muito importantes
quando se fala do cancro: uma é a genética,
a outra os fatores externos, como os nossos
modelos de vida, e a outra é a sorte. E eu tive
muita sorte com a equipa com que trabalhei.
E é preciso dizer que, numa Ordem, não escolhemos a equipa, convidamos três pessoas
para a Direção Nacional, que podem até nem
ser eleitas, mas depois temos os presidentes
das secções regionais. Foi um caminho de
muita aprendizagem, de momentos mais
difíceis que outros – como as democracias
impõem – mas não levo nenhuma mágoa. E
tenho uma grande confiança no futuro. Confio
muito na maturidade da minha profissão. As
pessoas vão-se entender umas com as outras
no próximo mandato, porque não se fez nada
que se pudesse tornar irreversível.
O que extrai da experiência da relação com
o poder político?
Também aí tive muita sorte. Não pensamos
da mesma maneira em algumas áreas, mas es-
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TENHO ESPERANÇA DE CHEGARMOS
AOS 50% DE VOTANTES

A própria participação nos atos eleitorais,
apesar de a abstenção ainda ser grande, tem-se mantido num certo limiar...
Tem. No meu segundo mandato, concorria
sozinha, foram 30%. Duplicámos, mas ainda
é pouco... agora tenho esperança de que consigamos chegar aos 50%. Acho que é muito
importante, até para legitimar quem está num
cargo dirigente.
Falámos já da relação da OF com o setor
político. E como foi a relação com as outras
Ordens?
Daí também levamos grandes ensinamentos,
grandes lições de humildade, de como se pode
colaborar e convergir. Nenhum amargo de
boca. Com os enfermeiros, tivemos os nossos momentos por causa da vacinação, com
os médicos tivemos uma relação excecional,
à exceção da portaria de serviços, mas enfim,
tudo ultrapassado... Tivemos momentos de
grande unidade, empatia e coesão entre nós.
Há pouco, quando falámos dos políticos,
gostaria de sublinhar que também não levo
nenhum amargo de boca. Da mesma forma
que o poder político nos atingia, ainda que
às vezes sem intenção, nós também não nos
calávamos. Falámos menos do que os outros,
mas quando falámos, fizemo-nos ouvir.

AINDA NÃO DESCOLÁMOS
DO PELOTÃO DE TRÁS

tamos de acordo noutras, fundamentais. Sou
uma acérrima defensora do SNS, mas a forma
de o desenvolver e de o transformar reflete,
seguramente, ideias diferentes das que a atual
titular da pasta da saúde tem. Mas nem por
isso tivemos uma relação menos cordial, pelo
contrário. Dela recordarei um gesto que me
compromete com o SNS até à minha morte,
que foi a medalha que me foi dada, mas que
no fundo simboliza o reconhecimento pelo
serviço farmacêutico: uma medalha do Ministério da Saúde no Dia Mundial da Saúde. Foi
Marta Temido que o fez e eu tenho um grande
respeito pelas pessoas que aceitam governar
nas condições que hoje temos. É muito difícil
ter hoje um lugar público e ser-se ministro
da nação. Outro nome que gosto de recordar

é o de Paulo Macedo que, não tendo uma
formação em saúde, foi capaz de implementar medidas importantíssimas no SNS. E foi
muito criticado por isso na altura... “Mas foi
com Adalberto Campos Fernandes que mais
trabalhei e com quem mais planeei o futuro
para a profissão. Um homem de mão cheia,
conhecedor, muito dinâmico e com um sentido estratégico enorme. Espero que Portugal o
continue a aproveitar.” Sinto que a sociedade
mudou muito, nunca mais vai ser como era,
e acho que os poderes políticos ainda não o
perceberam. Creio que conseguimos modernizar a nossa democracia dentro da Ordem.
E a prova é que temos vários candidatos nas
próximas eleições. E antes não tínhamos.

Que ideia leva do país destes anos tão marcantes? Tivemos incêndios, uma pandemia e
uma série de peripécias que puseram muito
à prova quem estava a governar...
Ficou-me um país cheio de potencial, através
das suas mentes, das suas empresas, das suas
fileiras de valor e com um cluster da saúde
forte, que importava aproveitar. E também um
país com uma Constituição e com valores e
princípios que enquadram a nossa visão humanista, tolerante, mas acima de tudo a nossa
visão de povo antigo que tem, de facto, na
sua orientação primordial ambição; mas um
povo que está sujeito a grandes desigualdades,
a uma pobreza que é secular e que, mesmo
tendo feito grandes avanços na educação,
na saúde, na ciência e tecnologia, ainda não
descolou do pelotão de trás. O país precisa de
continuar a investir muito. Se houvesse só uma
prioridade – não há – ela seria a educação.
Não estou a falar só no ensino superior, mas
no secundário também. Temos 50% da nossa
população que não o termina. Isto é dramático para um país. Creio que vai levar ainda
100 anos, se se fizer tudo bem, para voltar a
ser o país que já foi na época quinhentista.
E quais serão os maiores riscos para a profissão de farmacêutico no futuro?
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A profissão farmacêutica tem um desafio
recorrente, há séculos, que é manter a sua
proximidade às pessoas. Devemos perceber
antes de toda a gente o que as pessoas esperam
de nós. E adaptar os serviços que temos, em
qualquer área. Depois, continuar, sempre, a
fazer parte do cluster industrial da saúde. E aí
estamos, e há bastante tempo. No ensino, as
nossas academias têm de modernizar-se. Temos um ensino de muita qualidade em termos
de conteúdos, mas os modelos pedagógicos
têm de ser outros. E, finalmente, o desafio de
sabermos se queremos, ou não, continuar a
ser uma profissão científica ou se queremos
passar a ser uma profissão técnica. Não é
possível termos chuva na eira e sol no nabal.
Não é possível conciliar as duas vertentes?
É, desde que a parte científica se sobreponha.
Uma profissão científica tem de ter também
uma ética ligada à ciência: ela obriga a que
nem tudo se possa fazer por questões de sustentabilidade financeira.
Refere-se a alguma decisão em concreto, que
tenha sido tomada?
Temos de pensar muito bem nos serviços que
estamos a desenvolver nas nossas farmácias,
qual é a escala que queremos ter em serviços ligados à terapêutica, porque a principal missão dos farmacêuticos comunitários
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é garantir a racionalidade terapêutica. E se
deixarem, cada vez mais, de fazer isso, deixamos de ter farmácias e passamos a ter lojas
de medicamentos. Não é isso que queremos e
não é isso que os farmacêuticos querem. Mas,
entre prós e contras, temos futuro. Saímos,
aliás, reforçados da pandemia, mas também
conscientes dos riscos que corremos se não
equacionarmos bem, estrategicamente, que
coisas fazíamos e que temos de deixar de fazer, o que devemos continuar a fazer e o que
temos de passar a fazer. Se não fizermos esta
equação, quem a fará por nós?

UMA DEMOCRACIA COM QUALIDADE

Foi diretora de relações exteriores na MSD,
esteve ligada a estudos de fármaco-epidemiologia na ANF, mas também foi assessora em
governos nos anos 90...
Exatamente, nos governos de Aníbal Cavaco Silva.
Entretanto, aceitou o convite de Rui Rio para
aceitar a comissão permanente do PSD. Disse
que precisou de duas horas para decidir. O
que pesou nessa decisão?
O PSD e Portugal.
Isso significa que tem algum plano de regresso à política, a cargos governativos, ao
parlamento, onde já há deputados oriundos

dos meios científicos, como Alexandre Quintanilha ou Ricardo Baptista Leite?
O professor Quintanilha é das pessoas que
mais admiro. Não escondo que gostaria de
ser, um dia, deputada à Assembleia da República... Creio que há uma altura da vida em
que, depois de já termos feito muitas coisas
e de termos muitas perspetivas, e de termos
crescido na diversidade, somos mais capazes
de honrar aquilo que é a casa da democracia.
Enquanto não tivermos e não voltarmos a ter
deputados com muita qualidade, é a qualidade da democracia que está em causa. Mas
sinto que ainda tenho de estar alguns anos
no batente, estas escolhas são para fases da
vida mais adiantadas.
E esse batente mais imediato é o ensino?
É o ensino e vai ser também um projeto na
indústria farmacêutica. Gosto muito de trabalhar nesta área. Foi aí que cresci. Estive um
tempo, também, nas análises clínicas. Tenho
muita pena de nunca ter enveredado pela farmácia hospitalar. Confesso que hoje, depois
de tudo o que vivi na carreira, teria gostado
muito. Gosto muito do ensino. Estou há 30
anos na faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, onde sou professora auxiliar
com agregação. Mas, mais do que ensinar,
gosto de aprender com os alunos, nunca me
desviarei do ensino.

FARMACÊUTICOS COM NOVO CÓDIGO DEONTOLÓGICO
Os farmacêuticos têm um
novo Código Deontológico,
publicado em Diário da República
a 20 de dezembro de 2021
(Regulamento n.o 1105/2021).
O documento produzido ao
longo do presente mandato dos
Órgãos Sociais da Ordem dos
Farmacêuticos constitui uma
das mais relevantes disposições
legais sobre o exercício da
atividade farmacêutica. Tendo
sido alvo de amplo debate no

seio da profissão, ele consagra
valores, princípios e normas
que orientam a atuação destes
profissionais de saúde.
O novo Código Deontológico
da Ordem dos Farmacêuticos
resulta de um trabalho
realizado por um grupo de
trabalho nomeado pela Direção
Nacional, composto pelas
farmacêuticas Clara Carneiro,
como coordenadora, Helena
Farinha, Filipa Alves da Costa,

Paula Almeida e a jurista Helena
Pereira de Melo. A elaboração
do texto foi sendo submetida ao
Conselho Jurisdicional Nacional
e a proposta de redação final foi
apresentada à Direção Nacional
e aos Colégios de Especialidade,
Grupos e Núcleos Profissionais.
Foi publicado na Revista da
Ordem dos Farmacêuticos, ROF, e
na página eletrónica da OF, para
consulta pública, como previsto
no Código do Procedimento

Administrativo. Os farmacêuticos
interessados puderam
apresentar vários contributos
sobre as condutas que o novo
código regula, enquanto pilares
da profissão farmacêutica. A
redação final da proposta foi
aprovada pela Direção Nacional,
em fevereiro, para apreciação nas
Assembleias Regionais e Nacional.
O documento foi, finalmente,
aprovado na Assembleia Geral de
26 de março de 2021.

ASSEMBLEIAS APROVARAM ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE GESTÃO
As Assembleias da Ordem dos Farmacêuticos,
estatutariamente previstas para apreciação e
deliberação sobre as atividades e orçamento da
instituição no próximo ano civil, realizaram-se no mês de
dezembro. Com a eleição dos novos órgãos sociais da
OF, agendada para o dia 5 de fevereiro de 2022, a Direção
Nacional e as Secções Regionais da OF entenderam
submeter à apreciação dos farmacêuticos um Plano
de Atividades e Orçamento apenas para o período de
vigência do seu mandato. Deste modo, os próximos
dirigentes eleitos poderão estabelecer novas prioridades
e estratégias de intervenção para a profissão, com
reflexo nas atividades e na execução orçamental de
2022. Nestes termos, os delegados à Assembleia Geral,
no dia 17 de dezembro aprovaram, por unanimidade,
o Plano de Atividades e Orçamento de gestão para o
primeiro trimestre de 2022.

BRUNO SEPODES REELEITO
VICE-PRESIDENTE DO CHMP
O farmacêutico português Bruno Sepodes foi reeleito vicepresidente do Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP)
da Agência Europeia do Medicamento (EMA). Membro do CHMP
desde 2012, por nomeação do Estado português, Bruno Sepodes
foi presidente do Comité dos Medicamentos Órfãos durante seis
anos. Em 2018 foi, pela primeira vez, eleito vice-presidente do
CHMP, num mandato agora renovado, pelos seus pares, por mais
três anos.
O CHMP é um dos mais importantes comités científicos da EMA,
responsável por emitir as recomendações sobre a entrada de
novos medicamentos no mercado europeu e com uma atividade
particularmente visível durante a pandemia de covid-19.
Professor catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade
de Lisboa, Bruno Sepodes é especialista em Assuntos
Regulamentares pela Ordem dos Farmacêuticos, pertencendo
atualmente aos órgãos sociais da instituição, como presidente do
Conselho Fiscal Nacional e
do Conselho Fiscal da Secção Regional do Norte.
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RUI SANTOS IVO ELEITO
PRESIDENTE DO
HEADS
OF AGENCIES GROUP
O Heads of Agencies Group (HAG) elegeu um novo presidente: o

farmacêutico português Rui Santos Ivo, presidente do Infarmed Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, que será
coadjuvado, como vice-presidentes, por Dominique Le Guludec (HAS,
França) e Trygve Ottersen (NIPH, Noruega).
O HAG, criado a 29 de setembro de 2021, é uma nova rede colaborativa
focada na avaliação de tecnologias de saúde (ATS), de forma a permitir
partilha e discussão de alto nível. O trabalho deste grupo baseia-se
num memorando de entendimento conjunto e será apoiado por um
secretariado assegurado pelo Instituto de Saúde dos Países Baixos (ZIN),
sob a coordenação de Marcus Guardian.
As agências que até agora se juntaram ao grupo incluem a AEMPS
(Espanha), AIFA (Itália), AGENAS (Itália), AIHTA (Áustria), Infarmed
(Portugal), KCE (Bélgica), NIPH (Noruega), G-BA (Alemanha), HAS (França),
HIQA (Irlanda), IQWIG (Alemanha), FIMEA (Finlândia), NCPE (Irlanda),
REDETS (Espanha), RER (Itália), RIZIV-INAMI (Bélgica), NOMA (Noruega),
TLV (Suécia) e ZIN (Países Baixos).

Nós Farmacêuticos

PRIMEIRAS JORNADAS DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA
EM FORMATO VIRTUAL

O Conselho do Colégio de Farmácia
Comunitária da Ordem dos Farmacêuticos
(CCEFC-OF) organizou as suas primeiras
jornadas, entre 15 e 16 de outubro,
em formato virtual, dada a situação
epidemiológica da pandemia de covid-19,
o que acabou por condicionar o encontro
entre farmacêuticos comunitários, mas
não impediu a partilha de informação e
experiências entre profissionais da mesma
área.
Sob o tema “Competências e Proximidade”,
o evento foi repartido em três sessões
paralelas, uma sessão plenária, e outra de
caráter mais político, e um espaço ainda
para a apresentação dos melhores trabalhos
submetidos por farmacêuticos.
O CCEFC-OF integrou no programa dos
trabalhos a abordagem a três áreas
científicas com menor oferta formativa
dirigida a farmacêuticos, como são os casos
do cancro colorretal, as demências e a
dor crónica, que os participantes puderam
escolher, de acordo com as suas áreas de
interesse, especialização ou necessidades de
atualização.
Estas sessões paralelas tiveram um enfoque
eminentemente prático, com apresentação,
análise e debate de casos clínicos. Os
participantes tiveram também oportunidade
de conhecer novas fontes de informação
sobre medicamentos, escalas e critério de
avaliação de medicação potencialmente
inapropriada na população mais envelhecida,
bem como de avaliação e controlo do risco
cardiovascular.
Com uma abordagem política e profissional
sobre a atividade farmacêutica, a sessão “A
Intervenção do Farmacêutico Comunitário no
Sistema de Saúde” registou as participações
do presidente da Câmara Municipal de
Cascais, Carlos Carreiras, do presidente do
Conselho Regional do Sul da Ordem dos
Médicos, Alexandre Valentim Lourenço, do
presidente da Secção Regional do Sul e
Regiões Autónomas da OF, Luís Lourenço, da

presidente da Associação Dignitude, Maria
de Belém Roseira, e do diretor da Unidade
de Licenciamentos da Direção de Inspeção
e Licenciamentos do Infarmed, Vasco
Bettencourt.
As I Jornadas de Farmácia Comunitária
decorreram na mesma altura da segunda
época de exames para atribuição do título
de especialista em Farmácia Comunitária.
O CCEFC-OF regista já quase um milhar de
farmacêuticos especialistas, tendo definido
como missão a “valorização, capacitação e
diferenciação do farmacêutico comunitário,
contribuindo para a sua afirmação
profissional junto da população e dos outros
profissionais de saúde”, disse a presidente do
CCEFC-OF, Carolina Mosca, que falou também
de uma “mudança de paradigma”, de uma
“transformação da farmácia comunitária num
contexto de mudança dos cuidados de saúde
e da nossa população”.
“É urgente que os colegas proprietários
e diretores técnicos de farmácia sejam
impulsionadores desta mudança. Que
estejam disponíveis”, apelou a presidente
do CCEFC-OF, que defende “um rácio mais
elevado de farmacêuticos por farmácia,
de modo a impulsionar a implementação
de serviços farmacêuticos adicionais e
de melhor cuidado para o utente”, como a
renovação da terapêutica crónica, a revisão
da medicação, a reconciliação da terapêutica,
a preparação individualizada da medicação
e acompanhamento farmacoterapêutico dos
doentes.
A presidente do CCEFC-OF considera
que estes serviços farmacêuticos “são
determinantes para a valorização do
farmacêutico na farmácia comunitária e são
também fundamentais para cativar e atrair

os jovens farmacêuticos para uma área
assistencial”.
O Governo esteve representado nestas
jornadas pelo secretário de Estado Adjunto
da Saúde, António Lacerda Sales, que numa
participação à distância, durante a sessão
de encerramento, agradeceu publicamente
“a competência, o empenho, a resiliência
e o esforço com que os farmacêuticos
desempenharam a sua missão nos últimos
meses, em sacrifício pessoal e das próprias
famílias”.
O Ministério da Saúde reconhece os
farmacêuticos como agentes de saúde
pública. “São, muitas vezes, o primeiro ponto
de contacto entre os doentes e o sistema de
saúde. Importantes aliados do SNS e de todo
o sistema de saúde”, recordou Lacerda Sales.
“Os últimos meses exigiram uma resposta
ímpar do Serviço Nacional de Saúde e de
todo o sistema de saúde, uma resposta sem
precedentes. Os farmacêuticos souberam
reinventar-se e reorganizar-se para dar
resposta às necessidades da população. As
farmácias comunitárias também estiveram
na linha da frente do combate à pandemia
de covid-19”, sublinhou o governante,
que deu como exemplo os serviços de
entrega de medicamentos hospitalares em
proximidade e ao domicílio, a disponibilização
de equipamentos e materiais de proteção,
assim como na vacinação contra a gripe ou
na estratégia de testagem do SARS-CoV-2.
“Sem nunca fechar as portas”, destacou o
secretário de Estado.
O Ministério da Saúde considera que os
farmacêuticos comunitários são parceiros
estratégicos na implementação e execução
das políticas de saúde. “A sua proximidade
ao cidadão ajuda a garantir a capilaridade
do sistema de saúde”, acrescentou. “Com
um relevante contributo para a redução
das desigualdades e assimetrias, na
promoção da literacia em saúde e combate
à desinformação e na prevenção e gestão de
doenças crónicas”, disse.
REVISTA DA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS | 39

REUNIÃO DE FARMACÊUTICOS DE INDÚSTRIA NO FUNCHAL
A cidade do Funchal acolheu a 39.a edição
da Reunião Anual do Colégio de Indústria
(RACI), nos dias 26, 27 e 28 de novembro,
que registou a participação de mais de uma
centena de farmacêuticos que trabalham
em múltiplas áreas e departamentos das
empresas farmacêuticas. Sob o tema
“Future Challenges of Good Pratices”, o
evento juntou farmacêuticos de todo o país,
muitos dos quais especialistas em Indústria
Farmacêutica pela Ordem dos Farmacêuticos
(OF), para um debate sobre matérias
de elevada relevância para a atividade
profissional farmacêutica ligada à produção
e controlo de qualidade dos medicamentos,
vacinas, soros, entre muitos outros produtos
de saúde.
A abertura da RACI 2021 esteve a cargo
do presidente do Conselho do Colégio de
Especialidade de Indústria Farmacêutica
(CCEIF-OF), Nuno Moreira, e da vicepresidente da OF, Paula Costa, que reforçou
a importância da Indústria Farmacêutica
para o tecido económico europeu. “A sua
produtividade chegou aos 310 mil milhões de
euros em 2020”, recordou a dirigente da OF.
“Portugal contribui com apenas 1,7 milhões
de euros”, o que demonstra que “já tivemos
tempos mais áureos”, considerou Paula
Costa, que defendeu políticas económicas
e fiscais mais estáveis, que favoreçam o
investimento das empresas farmacêuticos
no nosso País. “Além dos obstáculos
associados a uma regulação muito apertada
e elevados custos das atividades de I&D,
o decréscimo constante dos preços dos
medicamentos retira a competitividade
nacional, em detrimento dos mercados
emergentes”, alertou a vice-presidente da OF.
O primeiro dia de trabalhos do evento foi
preenchido com as obrigações da Qualified
Person, uma função transversal a todas
as empresas farmacêuticas, preenchida
exclusivamente por farmacêuticos
especialistas em Indústria Farmacêutica, que
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são responsáveis pela segurança, qualidade
e eficácia de todos produtos farmacêuticos
ao longo do seu ciclo de vida. O CCEIF-OF
apresentou um guia de estudos, denominado
“QP Study Guide”, para orientação no
processo de candidatura ao título de
especialista em Indústria Farmacêutica.
O segundo dia do evento debruçou-se
sobre as novas tecnologias na produção
e desenvolvimento de medicamentos,
processos de validação, gestão do risco e
minimização do erro. As boas práticas de
fabrico de medicamentos, os processos
de licenciamento e inspeção às unidades
produtivas ou a intervenção farmacêutica na
canábis medicinal foram outros temas em
análise ao longo dos três dias de evento.
Prestes a terminar o seu mandato como
presidente do CCEIF-OF, Nuno Moreira
endereçou um apelo de mobilização aos
farmacêuticos de indústria para renovação
do órgão da OF que os representa. “É
desejável que os colegas especialistas se

juntem e criem listas para candidatura,
tornando a renovação o mais representativa
possível”, disse o responsável do CCEIF-OF.
“Um dos grandes objetivos do Colégio de
Especialidade de Indústria Farmacêutica é
a aposta na melhoria da acessibilidade ao
conhecimento teórico e prático, munido
de qualidade, prevalecendo, como já é
hábito, um elevado nível de exigência
no que respeita à componente técnica”,
esclareceu Nuno Moreira. “É também seu
propósito proporcionar condições para uma
progressão técnica e profissional, consoante
a evolução do conhecimento e da atualidade”,
acrescentou.
A RACI 2021 terminou com a entrega do
prémio para o melhor trabalho apresentado
sob a forma de poster. A distinção foi para
o trabalho apresentado por um grupo
de farmacêuticos do LEF, Laboratório de
Estudos Farmacêuticos, intitulado “Cleaning
Validation Strategy in Cannabis facilities – A
Cannabinoid PDE Limit Approach”.
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JOVENS FARMACÊUTICOS APRESENTAM PROPOSTAS
PARA A PRÓXIMA DÉCADA
A Associação Portuguesa de Jovens
Farmacêuticos (APJF) apresentou, no dia
22 de novembro, o Livro Branco “A Visão
dos Jovens Farmacêuticos Portugueses
para a Década”, que reúne um conjunto de
40 propostas para melhorar a gestão de
recursos na saúde, idealizadas por mais de
uma centena de jovens farmacêuticos.
O trabalho realizado ao longo de vários
meses e sessões de trabalho com
especialistas de várias áreas, desde
profissionais de saúde, académicos,
decisores políticos e pessoas que vivem com
doença, apresenta a visão de todos estes
intervenientes sobre temas emergentes do
setor da Saúde em Portugal.
Entre as propostas apresentadas pelos
jovens farmacêuticos está o reforço do
papel dos profissionais de saúde como
agentes ativos no combate à desinformação
em saúde, bem como a partilha de dados
entre profissionais e prestadores de
cuidados de saúde e o incentivo ao trabalho
interdisciplinar e colaborativo.
Ao longo do documento sugere-se também
um modelo de financiamento dos cuidados
de saúde e das tecnologias de saúde
baseado nos seus resultados e benefícios
para os cidadãos, assim como a revisão

do sistema de preços, comparticipações
e margens de comercialização, de modo
a refletir também o valor acrescentado
durante o seu ciclo de vida.
“Num momento em que cerca de 40% dos
farmacêuticos ativos tem idade inferior a 35
anos, torna-se imperioso que tenhamos uma
voz ativa na definição de medidas que visem
a melhoria do bem-estar dos portugueses”,
sublinhou o presidente da APJF, Manuel
Talhinhas, em comunicado.
Para a associação, é “fundamental dotar a
sociedade de ferramentas que aumentem o
conhecimento sobre o financiamento público
e regimes de comparticipação de tecnologias
de saúde, enquanto fator determinante para
a valorização dos medicamentos, dispositivos
médicos e outros produtos de saúde por
parte do cidadão”.
Os jovens farmacêuticos sugerem também
“reforçar os meios das entidades reguladoras
e implementar mecanismos de transparência
e de accountability nas atividades em saúde”.
“É necessário continuar a capacitar as
instituições para dar resposta a desafios”,
salienta o presidente da APJF, nomeadamente
com “tecnologias que não tínhamos
anteriormente”.
Outra sugestão prende-se com implementar

o modelo de Value Based Healthcare
(VBHC) em todo o sistema de saúde. Isto
é: um “modelo de prestação de cuidados
de saúde focado na melhoria de outcomes
mais relevantes para os cidadãos ao longo
de todo o ciclo de tratamento, assim como
na otimização de recursos e custos para a
sociedade”, explicam os jovens da APJF.

PRÉMIOS ALMOFARIZ
DISTINGUIRAM
O MELHOR DO SETOR

FARMACÊUTICO MARTINHO
CÂMARA RECONDUZIDO
NA DIREÇÃO DO IASAÚDE

O Casino do Estoril voltou a receber, no dia 21 de outubro, mais uma
edição dos Prémios Almofariz, uma iniciativa da revista Farmácia
Distribuição que distingue o que melhor se faz anualmente no setor. O
farmacêutico Bruno Sepodes, vice-presidente do Comité de Avaliação de
Medicamentos de Uso Humano da Agência Europeia do Medicamento,
foi distinguido com o Almofariz para a Figura do Ano. A Linha 1400,
um serviço desenvolvido pelas associações de farmácias, Infarmed e
Administrações Regionais de Saúde para entrega de medicamentos
urgentes, foi premiado com o Almofariz para o Projeto do Ano.
A cerimónia de entrega de prémios juntou profissionais de vários ramos
da atividade farmacêutica. Entre os premiados este ano estiveram
também a Farmácia Santa Ana, na Figueira da Foz, que recebeu o
Almofariz para a Farmácia do Ano, e os Serviços Farmacêuticos do
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, distinguidos com o prémio para a
Farmácia Hospitalar do Ano.
Nota ainda para os prémios votados pelas farmácias, que distinguiram
o Laboratório do Ano, MNSRM do Ano, Produto do Ano, Produto de
Dermocosmética do Ano e Anúncio Profissional do Ano.

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Região
Autónoma da Madeira nomeou o novo Conselho Diretivo
do Instituto de Administração da Saúde (IASaúde) após
a saída da presidente, Rita Andrade, para a Secretaria
Regional da Inclusão Social e Cidadania.
Bruno Freitas, que nos últimos dois anos integrou o
Conselho Diretivo como vogal, com responsabilidades
pela gestão financeira do instituto, assume agora a
presidência, e o farmacêutico Martinho Câmara renova
também o mandato como vogal do organismo. O
despacho de nomeação inclui ainda a recondução de
Rubina Silva, como vice-presidente, e de Graça Barros,
como nova vogal do Conselho Diretivo.
Martinho Câmara é licenciado em Ciências
Farmacêuticas, trabalhou como farmacêutico
comunitário e foi vereador durante vários mandatos na
Câmara Municipal da Calheta. Mais recentemente foi
deputado à Assembleia Regional.
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ENGENHEIROS DISTINGUEM FARMACÊUTICOS
A Ordem dos Engenheiros (OE) atribuiu o
título de membro honorário às Ordens dos
Enfermeiros, Farmacêuticos e Médicos,
reconhecendo assim o relevante papel dos
profissionais de saúde no combate à covid-19.
A distinção foi entregue pelo bastonário da
OE, Carlos Mineiro Alves, aos seus homólogos
das Ordens dos Enfermeiros, Farmacêuticos
e Médicos, durante a sessão solene
comemorativa do Dia Nacional do Engenheiro
e dos 85 anos da OE, que decorreu em Lisboa,
no dia 27 de novembro.
“Esta decisão fundamentou-se no
reconhecimento do relevante papel e de
elevado interesse nacional que a Ordem
dos Farmacêuticos e os seus membros têm
desempenhado, desde o início da pandemia, no
combate à covid-19, prestando um contributo
inestimável na defesa da saúde pública, no
esclarecimento junto das populações, em
prol da dignidade humana, saúde e bemestar, e sempre reconhecendo o papel que a
Engenharia tem e terá cada vez mais na área
da saúde, o que também é merecedor do
nosso reconhecimento coletivo”, justificou o
bastonário da OE na missiva enviada à OF.
Nos termos do Estatuto da OE (art. 11.o), podem
ser admitidos na qualidade de membros
honorários “os indivíduos ou coletividades que,
exercendo ou tendo exercido atividade de
reconhecido interesse público e contribuído
para a dignificação e prestígio da profissão
de engenheiro, sejam considerados como

merecedores de tal distinção”.
Em resposta de agradecimento ao gesto
da OE, a bastonária da OF escreveu: “Esta
comunicação deixa-nos muito honrados
e felizes. Os farmacêuticos cumpriram
a sua missão durante esta pandemia.
Como fizeram todos os portugueses, de
entre os quais os nossos engenheiros, que
mantiveram as infraestruturas a funcionar.
Os engenheiros portugueses e a sua Ordem
sempre honraram a nação pela qualidade,
pelo nível de excelência que colocam em
tudo o que fazem. Levam-nos mais longe no
domínio do conhecimento, nas escolas que
dirigem e que são benchmark para o resto

JOSÉ MANUEL SOUSA LOBO
DEU A ÚLTIMA AULA NA FFUP
O professor catedrático da Faculdade de Farmácia da
Universidade do Porto (FFUP), José Manuel Sousa Lobo, deu a sua
última aula no dia 5 de outubro, no Salão Nobre da FFUP/ICBAS,
numa cerimónia que registou a presença de alunos, professores
e uma vasta plateia de amigos, familiares e representantes
de instituições ligadas ao setor farmacêutico, entre as quais a
bastonária da OF, Ana Paula Martins.
“Farmácia e Medicamentos: Um Percurso” foi o tema da aula
que assinalou a sua jubilação, depois de uma vida dedicada à
Farmácia e à Universidade, iniciada em 1971, com a licenciatura
em Farmácia na FFUP. Dois anos depois, inicia a carreira de
docente, como Assistente Eventual. Conclui o doutoramento em
Farmácia, na especialidade de Tecnologia Farmacêutica, em 1989,
e a agregação, em 1995.
Era professor catedrático da FFUP desde 1997 e integrou todos
os órgãos de gestão da faculdade, tendo exercido, por três
vezes, funções como diretor. José Manuel Sousa Lobo preside
atualmente ao Conselho de Qualificação e Admissão da OF e
desempenhou vários outros cargos nos órgãos sociais da Ordem
e nos seus conselhos consultivos.
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do mundo, contribuem para um país mais
produtivo e justo e são o exemplo da boa
colaboração, do trabalho em equipa e do
respeito institucional”.
E acrescentou: “Na saúde, os Engenheiros
sempre tiveram a maior relevância, desde
o planeamento e concretização das
infraestruturas, passando naturalmente
pela área dos dispositivos médicos e da
bioengenharia, atualmente envolvida também
nas áreas terapêuticas avançadas. Temos
aprendido muito convosco. Vamos continuar,
juntos, com outras profissões organizadas, e
cultivando uma deontologia profissional forte,
a construir futuros comuns”.

FERNANDO RAMOS É O NOVO
DIRETOR DA FFUC

O farmacêutico e professor universitário Fernando Ramos é o novo
diretor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra
(FFUC), para o biénio 2021-2023, sucedendo no cargo a Francisco
Veiga. A posse foi conferida pelo reitor da UC, Amílcar Falcão, numa
cerimónia realizada no dia 18 de outubro, na Sala do Senado da UC. As
eleições para os órgãos da FFUL, que decorreram a 27 de setembro,
determinaram ainda a eleição de Carlos Cavaleiro, Gabriel Silva e João
José Sousa como subdiretores da Faculdade.
Professor associado com agregação da FFUC, Fernando Jorge Ramos é
doutorado em Farmácia na especialidade de Bromatologia e Hidrologia.
Perito da Autoridade Europeia da Segurança Alimentar e membro do
Conselho Científico da Agência de Segurança Alimentar e Económica
(ASAE), é autor e coautor de mais de uma centena de livros, artigos ou
trabalhos científicos, parte dos quais na área da Segurança Alimentar.
Foi presidente da Secção Regional de Coimbra da Ordem dos
Farmacêuticos (OF) em dois mandatos consecutivos, entre 2001 e
2007, mas a sua ligação à OF engloba ainda a presidência da Mesa
da Assembleia Regional do Centro, entre 2016 e 2019, e do Conselho
Jurisdicional Nacional, nos mandatos de 2007-2009 e 2013-2016, além
da coordenação e dinamização do Grupo Profissional de Análises
Bromatológicas, Hidrológicas e Toxicológicas.

Competências Farmacêuticas
Competência Farmacêutica
em Gestão e Administração
em Saúde

Competência Farmacêutica
em Oncologia

Envie os seus comentários

www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/consulta-publica

Três modalidades de voto

Presencial

Eletrónico

Correspondência

www.ordemfarmaceuticos.pt/eleicoes
São eleitores todos os membros efetivos individuais com a inscrição em vigor e regular, com as
quotizações pagas até três meses antes da realização do ato eleitoral (outubro 2021), podendo o
pagamento ocorrer até às 18 horas do dia 2 de dezembro de 2021, bem como todos os farmacêuticos a
quem tenha sido concedida a isenção do pagamento de quotas (por reforma ou doença prolongada).

