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SAÚDA  
AO FUTURO

     DUARTE
SANTOS

:E m Novembro de 2015, assistimos, com emo-
ção, ao nascimento da irmã mais nova da 
Revista Farmácia Portuguesa. A Revista 

Saúda é o projecto editorial de maior tiragem em Por-
tugal: 200 mil exemplares mensais. Aos fins-de-semana, 
é frequente vermos as famílias nas esplanadas e cafés 
a ler o jornal Expresso. No último ano, a Saúda passou a 
fazer parte desse momento. Nas farmácias, esgota mui-
tas vezes. É motivo de conversas e sorrisos entre clien-
tes e farmacêuticos. Também desperta o interesse para 
novos produtos e serviços, como podemos ver na rubrica 
Farmácias Reais.

A Saúda, por um lado, exibe as tendências dominantes 
deste princípio de século XXI. Todos os meses se enche 
de manuais de exercício físico, alimentos saudáveis, des-
portos tradicionais e radicais, restaurantes, trilhos e 
paisagens a conhecer, truques para o envelhecimento 
activo, suplementos alimentares e estratégias para uma 
vida sexual saudável. A publicação é claramente cúmplice 
do interesse de cada vez mais portugueses em melhorar 
de vida. E da luta de cada um deles pela felicidade.

Por outro lado, a Saúda é um símbolo marcante da 
orientação das farmácias portuguesas rumo ao futuro. 
Desde logo, pela renovação da aliança com os doen-
tes. Em cada número, um Herói Saúda: Helena, tetra-
plégica que trabalha e troca e-mails através de movi-
mentos da íris; Maria, criança diabética de seis anos;  

Belle, a cadela que a ajuda a controlar a doença; Luísa, 
a rapariga com esclerose múltipla que cruzou os mares 
num veleiro. A mensagem desta rubrica é tão poderosa 
como simples: o espírito humano pode sempre mais do 
que a doença.  

A Saúda acolhe naturalmente a agenda das farmácias 
em torno dos reais interesses dos doentes. Bem como o 
seu carácter inclusivo das outras profissões de saúde, 
detalhadamente apresentado nesta edição pelo presi-
dente da ANF, Paulo Cleto Duarte. Médicos, psicólogos, 
enfermeiros, nutricionistas, instrutores de exercício físico 
e podologistas escrevem na primeira pessoa e prestam 
aconselhamento gratuito aos leitores. O pediatra Hugo 
Rodrigues mantém, mesmo, um consultório aberto às 
perguntas dos jovens pais. A revista beneficia ainda do 
aconselhamento profissional dos mais de 9 mil farma-
cêuticos de serviço nas farmácias comunitárias.

Como refere Paulo Cleto Duarte na entrevista ao  
Carlos Enes, a acção concertada dos profissionais de 
saúde é a única solução possível para garantir o futuro 
e a sustentabilidade do SNS. Acreditamos, como Odette 
Ferreira, no bom aproveitamento das farmácias como 
rede de cuidados de saúde primários. Acreditamos, como 
o Paulo, que «a professora sempre nos arrastou a todos 
para patamares que nós julgávamos inimagináveis».  
A Revista Farmácia Portuguesa e a Revista Saúda cá 
estão, a relatar essa aventura.
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Há uma nova revista a unir  
ainda mais as farmácias  

aos portugueses.
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Projecto-piloto em Lisboa garante confidencialidade 
dos doentes e avaliação científica externa.

MEDICAMENTOS 
PARA A SIDA  
DISPONÍVEIS  

NAS FARMÁCIAS
TEXTO: MARIA JORGE COSTA

FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO
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:O s doentes portadores de VIH/sida seguidos 
no Hospital Curry Cabral já podem escolher 
entre continuar a receber ali a medicação ou 

em mais de 300 farmácias certificadas. O projecto-piloto 
de dispensa de medicamentos anti-retrovíricos nas farmá-
cias comunitárias começou formalmente a 1 de Dezembro, 
numa cerimónia que contou com a participação do minis-
tro da Saúde e de representantes das restantes entidades 
envolvidas.

O ensaio tem a duração prevista de 18 meses, pode inte-
grar até 380 doentes e será sujeito a uma avaliação externa 
por parte do Imperial College London, com o objectivo de 
aferir as mais-valias da intervenção farmacêutica e a satis-
fação dos doentes. A participação das farmácias do distrito 
de Lisboa é voluntária, mas obriga ao cumprimento de con-
dições, nomeadamente a formação específica e a adapta-
ção do sistema informático para observância dos requisitos 
de confidencialidade e de comunicação com o hospital.

O presidente da Associação Nacional das Farmácias  
sublinhou a vontade do ministro em trabalhar mais e melhor 
com as farmácias, aproveitando «a nossa proximidade e 

qualidade, para a melhoria da saúde da população». Paulo 
Cleto Duarte enfatizou ainda o papel central dos doentes 
no projecto-piloto, uma ideia subscrita pela bastonária da 
Ordem dos Farmacêuticos, que lembrou a importância de os 
cidadãos estarem no centro da mudança. Eles são «aqueles 
a quem, todos os que aqui estamos, servimos e que, no final 
do dia, somos todos nós». 

O piloto envolve o Centro Hospitalar de Lisboa Cen-
tral, através do Hospital Curry Cabrale, até este momento,  
156 farmácias comunitárias, situadas nos concelhos da 
Amadora, Lisboa, Loures, Sintra e Vila Franca de Xira. Para 
participar, estas farmácias tiveram, obrigatoriamente, de 
qualificar pelo menos um farmacêutico, através da parti-
cipação em dois módulos de formação acreditados pela 
Ordem dos Farmacêuticos. Foram até agora qualificados 
214 profissionais.

É o doente quem escolhe a farmácia onde quer que lhe 
seja dispensada a medicação. Esta, por sua vez, trabalhará 
em articulação com a equipa hospitalar (médicos, farma-
cêuticos e enfermeiros), com vista a uma intervenção dife-
renciada, com segurança e qualidade.

O ministro da Saúde teve oportunidade de 
conhecer de perto o alcance das adaptações 

informáticas feitas especialmente para apoiar 
o farmacêutico no atendimento a estes doentes 

e na comunicação com o hospital
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«OPORTUNIDADE 
HISTÓRICA»

LUÍS MENDÃO

:L uís Mendão, doente há 20 anos, considera 
que esta é a «solução adequada» para res-
ponder às necessidades dos doentes por-

tadores de VIH/sida, por reunir, num mesmo projecto, a 
reserva de privacidade e a qualidade científica que avalia 
o seu impacto e os custos envolvidos. Vê como vantagens 
«a produção de conhecimento, um sistema controlado 
para sabermos quais os resultados, a liberdade de esco-
lha e a avaliação dos custos». 

Mendão diz-se, «como doente e como cidadão», preo-
cupado com o Orçamento do Estado. «Sabemos que os 
recursos são limitados, e que queremos tratar todos e o 
melhor possível. Em 2017, temos uma oportunidade his-
tórica de redução do custo da medicação anti-retrovírica 
para preços comportáveis e justos», os quais são, para já – 
conforme disse – muito mais elevados do que em qualquer 
outro país europeu. «O custo anual por doente não deve 
ultrapassar os cinco mil euros. É um valor justo, que conti-
nua a ser muito bem pago e que permitiria alocar recursos 
para onde eles fazem falta», defende. 

Por isso, a articulação entre indústria farmacêutica, 
farmácias e investigação científica «é essencial, para 
caminharmos depressa e em segurança no sentido do fim 
de novos casos de sida e do controlo, com tendência para 
zero até 2030, de novas infecções. O tratamento é uma 
parte essencial para atingir esse objectivo, mas é preciso 
fazer mais prevenção, haver mais diagnóstico precoce, e 
aumentar, e muito, a retenção e a adesão dos doentes à 
terapêutica». 

DOENTE

Luís Mendão, doente há 20 anos, aprova  
o projecto-piloto por salvaguardar a liberdade 
de escolha e a avaliação dos custos 
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«PALAVRA DADA, 
PALAVRA HONRADA»

:O ministro dirigiu-se, em primeiro lugar, aos 
doentes, representados, na ocasião, por Luís 
Mendão, por serem pessoas com a coragem 

de lidar com a dor, o sofrimento, e com um sistema «tantas 
vezes impessoal, injusto e incompreensível».

«Esta experiência demonstra bem o que é pensar nas 
pessoas. E pensar nas pessoas é também providenciar para 
que os doentes – hoje, felizmente, considerados doentes 
crónicos – muitas vezes com parcos rendimentos e que não 
podem faltar ao trabalho porque correm o risco de perder 
o emprego, possam ter alguém que se ocupa de os servir no 
momento certo». 

Adalberto Campos Fernandes enfatiza que «as farmá-
cias comunitárias são elementos integrantes do sistema de 
Saúde. Iremos cumprir o que está no Programa do Governo. 
Se um cidadão portador desta doença decidir, em cons-
ciência, com informação total, sem nenhum tipo de coação, 
num regime de liberdade individual absoluta, que é para ele 
mais fácil deslocar-se à farmácia do seu bairro para reco-
lher o seu tratamento, estaremos não apenas a fazer algo 
pela qualidade do acesso, mas a melhorar muito a adesão à 
terapêutica e a retenção de doentes no sistema». 

Para o governante, o cumprimento das três metas defi-
nidas pela ONUSIDA para 2020 implica a continuidade deste 
trabalho. «Em Portugal, temos um encargo muito grande 
com o VIH/sida. Mas temos hoje uma boa conjugação de 
vontades: a Academia, a Ciência, as associações profissio-
nais, as associações de doentes, as farmácias, os médicos, 
todos estão disponíveis para, numa experiência que eu diria 
relativamente nova, se juntarem à volta de uma mesa e res-
ponderem à questão: “E que tal pensarmos no interesse 
exclusivo dos doentes?”. O momento de hoje é importante 
para que, a terminar o primeiro ano de acção governativa, 
possa afirmar: “Palavra dada, palavra honrada”».

ADALBERTO
CAMPOS FERNANDES

ANA PAULA MARTINS
ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

MINISTRO DA SAÚDE 

O PRIMEIRO PASSO 
A bastonária Ana Paula Martins reconhece que se 
inicia, com este projecto, «um caminho de enorme 
responsabilidade para o farmacêutico. A Ordem 
dos Farmacêuticos fará a sua parte: garantir que 
a formação científica é a adequada para este novo 
processo assistencial, e eu própria, aqui, publica-
mente, comprometo-me a assumir a liderança da 
definição das competências para a dispensa par-
cial dos medicamentos para o VIH/sida nas farmá-
cias comunitárias portuguesas».

O ministro acredita que o projecto  
pode melhorar a adesão terapêutica, 
sem impôr nada aos doentes 
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«NOÇÃO CLARA  
DOS CUSTOS»

«ENSAIO PODE ABRIR 
PORTAS A OUTRAS  
ÁREAS DE TRATAMENTO»

HELDER MOTA FILIPE
INFARMED

KAMAL MANSINHO
SERVIÇO DE DOENÇAS INFECCIOSAS  

DO HOSPITAL EGAS MONIZ (SDI-HEM)

:C onforme explicou Helder Mota Filipe, o projec-
to-piloto de dispensa de medicamentos anti-
-retrovíricos nas farmácias comunitárias tem 

por objectivo verificar, por comparação com as farmácias 
hospitalares, um conjunto de características, como a facili-
dade de acesso, a qualidade do atendimento farmacêutico, 
a satisfação dos utentes, e «obter informação que nos per-
mita ter uma noção clara sobre os custos envolvidos. Tudo 
isto, garantindo a segurança da dispensa e da utilização des-
tes medicamentos». 

Trata-se de um estudo que tem por base critérios cien-
tíficos, «quer na caracterização quer na escolha da amos-
tra», diz. «Não é por acaso que é o Hospital Curry Cabral, 
e não é por acaso que vamos envolver 780 voluntários.  
É antes porque, de acordo com a equipa científica, este 
hospital cumpre os requisitos para ser uma amostra signi-
ficativa da oferta hospitalar, e 780 voluntários é o que se 
considera ser a dimensão da amostra que nos permitirá 
tirar conclusões robustas deste estudo». 

Helder Mota Filipe, que assume a coordenação do pro-
jecto-piloto no âmbito do INFARMED, informou no âmbito do 
as devidas autorizações da Comissão de Ética competente e 
da Comissão Nacional de Protecção de Dados. 

:Na apresentação do ensaio, ficou clara, para 
Kamal Mansinho, «a centralidade do doente, 
a confidencialidade dos dados, a liberdade 

de escolha. São variáveis essenciais para aquilo que con-
sideramos importante, que é basear a investigação num 
conjunto de princípios nos quais os direitos humanos 
devem continuar a ser assegurados». 

O director do SDI-HEM considera que a procura da 
evidência científica é uma necessidade cada vez mais pre-
mente. «Temos de consensualizar escolhas que nos per-
mitam garantir a continuidade da qualidade dos tratamen-
tos que Portugal tem oferecido aos doentes, de modo a 
garantir a sustentabilidade e a equidade do SNS. Deposito 
expectativas sobre este ensaio, até porque nos pode abrir 
oportunidades para outras aplicações e outras áreas do 
tratamento dos doentes». 

O médico dirigiu ainda uma palavra de apreço ao minis-
tro, «pela capacidade de ter desafiado o paradigma da 
gestão do tratamento dos doentes com infecção por VIH, 
numa altura em que – particularmente nesta última década 
– assistimos à deslocação dos doentes do ambiente hos-
pitalar para o ambulatório. Disponibilizar meios no ambu-
latório que facilitem a vida do doente é aquilo para que 
todos nós trabalhamos no dia-a-dia».
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«APROXIMA CUIDADOS 
DOS DOENTES»

«SÓ NOS ASSOCIAMOS 
A PROJECTOS DE RIGOR 

INQUESTIONÁVEL»

ANA ESCOVAL
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL (CHLC)

MARISA MIRALDO
IMPERIAL COLLEGE BUSINESS SCHOOL 

:A presidente do Conselho de Administração 
do CHLC destacou o facto de «esta iniciativa 
acrescentar comunidade aos doentes, apro-

ximando os cuidados prestados ao nível do medicamento 
das suas áreas de residência ou trabalho». 

Conforme especificou, a equipa do CHLC envolvida 
neste projecto-piloto é constituída por 13 médicos, quatro 
enfermeiros e nove farmacêuticos hospitalares, aos quais 
se junta um número indiscriminado de profissionais na área 
dos sistemas de informação. 

«A sida é uma doença cada vez mais controlável e 
crónica, mas muito exigente em termos de adesão à tera-
pêutica, não permitindo descontinuidade no tratamento, 
pelo que este projecto faz todo o sentido», disse, acrescen-
tando que «a nossa atitude tem de ser de vigilância e inter-
venção sempre que a saúde pública esteja em jogo». 

A dispensa gratuita de medicamentos no serviço ambu-
latório do CHLC tem um valor global de 95 milhões de euros, 
«representando 72% do total dos nossos encargos com 
medicamentos. Desta parcela, a patologia mais onerosa é 
o VIH/sida: o CHLC trata e assiste 5.200 doentes com VIH, 
o que se traduz num custo anual de mais de 39 milhões de 
euros em terapêuticas anti-retrovíricas». Dos 16 mil doen-
tes que recorrem aos serviços farmacêuticos do CHLC em 
ambulatório, um terço é portador de VIH/sida.

:A vice-directora do Departamento de Gestão 
do Imperial College Business School é a inves-
tigadora principal do projecto-piloto e conta 

que aceitou chefiar o estudo, «em regime pro bono», por 
acreditar ser «susceptível de potenciar benefícios para 
os doentes, de valorizar o papel da Farmácia Comunitária 
e porque pretende contribuir para a melhoria do SNS». 
Marisa Miraldo elogiou a capacidade de evolução de menta-
lidades, de que o piloto é um exemplo. «Temos sido capazes 
de avançar, nesta mudança cultural, de uma realidade de 
políticas baseadas em convicções pessoais para uma ver-
dadeira visão de políticas assentes na evidência científica».

«Posso garantir que apenas nos associamos a projectos 
cujo rigor científico é inquestionável e, para isso, tem sido 
essencial a colaboração de todas as instituições», explicou. 

«O meu papel será garantir a robustez e a alta quali-
dade da evidência científica que deste estudo venha a 
resultar. No que depender de mim, posso assegurar que 
decorrerá de forma transparente, segura e absolutamente 
sigilosa. As conclusões a que chegarmos serão rigorosa-
mente imparciais», concluiu.

A economista foi responsável pelo desenho do estudo de 
avaliação do projecto-piloto. A equipa de investigação lide-
rou a selecção e o recrutamento dos doentes a serem segui-
dos pelas farmácias comunitárias no âmbito deste ensaio.
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«É URGENTE 
UMA AGENDA 

COMUM PARA 
A SAÚDE»

      PAULO 
CLETO 
      DUARTE

Para o presidente da ANF, não há futuro 
sem a união dos profissionais de saúde 

em torno das necessidades dos doentes. 
Hospitais, USF, centros de saúde  

e farmácias devem contratualizar com 
o Estado objectivos de saúde pública 

concretos e transparentes.

ENTREVISTA: CARLOS ENES
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO
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REVISTA FARMÁCIA PORTUGUESA: Porque é que a 
ANF não fala grosso com o Governo, com os outros 
parceiros, com os médicos e as outras profissões?

PAULO CLETO DUARTE: Eu não sei bem o que é 
“falar grosso”. 

RFP: É exigir coisas, insistir nelas... 
PCD: Se essa é a interpretação de “falar grosso”, to-
dos os dias a ANF fala grosso com os parceiros. Ou 
seja, a ANF é muito rigorosa no processo negocial e 
na defesa dos interesses legítimos das farmácias. Mas 
também nunca perde de vista os direitos e os interes-
ses dos outros, designadamente dos doentes. Só que 
uma coisa é o que nós fazemos no dia-a-dia para de-
fender os interesses legítimos das farmácias, outra é 
a forma como comunicamos. 

RFP: Pode explicar melhor?
PCD: Não damos visibilidade para o exterior às posi-
ções mais firmes da ANF por uma questão de opção, 
consciente e deliberada. Uma boa negociação não 
se faz na praça pública. Aquilo que nós queremos é 
defender a nossa agenda: reforçar a integração das 
farmácias dentro do sistema de Saúde. Se nós quere-
mos reforçar a integração das farmácias no sistema 
de Saúde português, só há uma forma de o fazer: es-
tabelecer mais pontes, todos os dias.

RFP: Acha possível haver uma agenda convergente 
de interesses dos doentes, farmácias, profissionais 
de saúde – médicos, enfermeiros e demais – e até do 
próprio Governo? 

PCD: Não só acho, como o temos vindo a fazer. As far-
mácias têm sido um dos motores sido um dos motores 
da pacificação e da construção de uma agenda em 
torno das necessidades reais dos doentes. Nós temos 
sido um dos agentes mais activos na construção dessa 
visão e isso é uma prioridade absoluta para nós. Uma 
agenda para a Saúde não só é possível como urgen-
te e necessária. Se o país não seguir esta abordagem 
vai agravar os seus problemas, porque vivemos numa 
época complexa: as necessidades são muitas e os re-
cursos escassos. Os profissionais de saúde e os agen-
tes do sector do medicamento que não sigam esta 
abordagem, mais cedo ou mais tarde vão pagar uma 
factura de montante muito significativo. 

RFP: Não sente necessidade de mostrar aos associa-
dos da ANF mais firmeza com os outros parceiros?

PCD: Eu acho que isso seria um primeiro sinal de 
fraqueza. Sem falsa modéstia, provavelmente não 
há outra estrutura na Saúde que tenha uma agenda 
tão precisa sobre o que pretende para o seu próprio 
desenvolvimento. Temos uma visão clara para o papel 
da rede de farmácias e dos farmacêuticos no sistema 
de Saúde. Só que a nossa agenda é inclusiva. Neste 
momento, não há muita gente a conseguir evoluir, 
simultaneamente, na sua relação com o Estado e os 
consumidores. Vir a público exigir coisas é o mais fácil. 
O que me interessa é o resultado.

RFP: E que visão é essa para as farmácias?
PCD: Fazer das farmácias a rede de cuidados de saúde 
de proximidade mais valorizada pelos portugueses.  
É a única coisa que nos move. Graças ao trabalho que 
desenvolvemos colectivamente nas últimas décadas, 
hoje não há estrangeiro que nos visite e não fique 
invejoso da qualidade das farmácias em Portugal. Mas 
a realidade muda permanentemente e não podemos 
deixar-nos ultrapassar. Ninguém vai à Austrália, ao 
Reino Unido ou a qualquer outro país desenvolvido 
e encontra algo que não há numa farmácia portu-
guesa, seja do ponto de vista tecnológico, do serviço 
ou do ambiente e do espaço.

RFP: Como é que se faz das farmácias a rede de cui-
dados primários de referência para a população? 

PCD: A transformação estrutural ocorre pelos novos 
serviços. Por um lado, serviços farmacêuticos em tor-
no do medicamento: adesão, gestão e reconciliação 
terapêutica, vacinação. Por outro, serviços de saúde 
prestados por outros profissionais, designadamente 
nutricionistas, podologistas, análises clínicas, cuida-
dos de enfermagem…

RFP: Que serviços acredita será possível contratua-
lizar entre o Estado e as farmácias, nos próximos 
cinco anos?

PCD: Acredito numa combinação entre novos pro-
dutos e serviços, seguindo o exemplo da dispensa de 
medicamentos para o VIH/sida, que está a ser testada. 
Se conseguirmos demonstrar valor nesta intervenção, 
julgo que ela poderá ser alargada a três ou quatro 
outras doenças. Acredito que se tornará evidente o 
aproveitamento das farmácias na área dos doentes 
polimedicados, institucionalizados ou na comunida-
de. Não há nenhuma dúvida que tem valor económico 
e tem valor terapêutico. A questão é: “Para quem?“ 
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Porque não são todas as pessoas institucionalizadas que 
beneficiam daquele serviço. E há duas áreas em que me 
parece inevitável a avaliação da intervenção farmacêuti-
ca. Uma é a diabetes. Não digo os doentes diabéticos no 
geral, mas populações específicas. Outra são algumas 
doenças dos foros cardiovascular e respiratório.

RFP: Reparo numa certa necessidade de segmentar. 
Porquê?

PCD: Porque a avaliação tem de ser sólida. Se estamos a 
discutir a contratualização com o Estado, o investimento 
de recursos públicos e da capacidade disponível na rede 
de farmácias, num clima de recursos escassos, é impe-
rioso apurar um valor claro. Eu ainda estava na Ordem 
dos Farmacêuticos quando escrevemos a primeira carta 
sobre a possibilidade de as farmácias comunitárias dis-
pensarem medicamentos hospitalares. Mas isso só deve 
acontecer se, de facto, gerar valor para todos: doentes, 
Estado e farmácias. Se algum serviço não gera valor, 
mais vale deixar tudo como está.
 

RFP: Se um serviço não gera valor, não pode ser 
remunerado?

PCD: Nós só conseguiremos melhor remuneração se 
assumirmos mais riscos e partilharmos o benefício que 

gerarmos. Por isso é que nós achamos que a transfe-
rência dos medicamentos hospitalares para o ambu-
latório não deve ser feita com uma remuneração úni-
ca. Porque seguir um doente com VIH e acompanhar 
as necessidades dele não é igual a seguir um doente 
com esclerose múltipla, não é igual a seguir um doente 
com melanoma ou com outro tipo de cancro. Há vá-
rias doenças do foro oncológico. Mesmo no universo 
de uma mesma doença, como a sida, por exemplo, po-
deremos encontrar diferentes perfis de doentes com 
necessidades de terapêutica e de acompanhamento 
farmacêutico específicas. Nuns casos, a intervenção 
farmacêutica pode ser eficiente, noutros não.

RFP: Julga que é possível, com recurso à ciência eco-
nómica e à ciência de avaliação em saúde pública que 
existem hoje, determinar o valor de um serviço, em 
ganhos em saúde e poupanças orçamentais?

PCD: Não tenho nenhuma dúvida. Aliás, a criação 
do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de 
Saúde (SiNATS), esta evolução do INFARMED – dei-
xar de avaliar medicamentos e passar a avaliar tec-
nologias em saúde – é sinal de que o INFARMED e o 
Estado querem olhar para isto desta forma. Porque 
uma intervenção farmacêutica é uma tecnologia de 
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saúde, uma intervenção do médico é uma tecnologia 
de saúde. E cada tecnologia de saúde compete com 
outras tecnologias de saúde, como os medicamentos 
ou os dispositivos médicos. Tenho de a testar, como 
faço com um medicamento novo. Depois disso, eu 
peço a comparticipação. A indústria farmacêutica há 
anos que anda a calcular formas de determinar valor. 
Nós temos de aprender. O nosso objectivo é termos 
para cada um destes serviços um dossier de compar-
ticipação igual ao dossier de  comparticipação de um 
medicamento, estruturado da mesma forma. 

RFP: Acha que o SiNATS e esta nova cultura de ava-
liação vão dar resultados práticos?

PCD: A remuneração da troca de seringas foi um pri-
meiro sinal. O projecto-piloto e toda a avaliação feita 
dão-nos a todos uma garantia: o Estado e os doen-
tes também ganham com um serviço das farmácias 
devidamente remunerado. Não devemos ter pressa. 
Essencial é salvaguardar a transparência e a solidez 
do processo. Não podemos estar a negociar com base 
em “percepções”, como acontecia no passado. A con-
tratualização com o Estado não pode ser um processo 
igual a comprar tapetes em Marraquexe. 

RFP: Como assim?
PCD: O Programa Troca de Seringas é talvez o melhor 
exemplo. «Eu acho que vou gerar este benefício.»,  
dizia a farmácia. E o Estado respondia: «Mas eu acho 
que não. Esse é um serviço que as farmácias já fazem, 
porque é que eu hei-de pagar por ele?». «Se o Estado 

não quiser pagar, não paga. Não pode é exigir que eu 
faça». «É feito nos centros de saúde, porque é que eu 
hei-de transferi-lo para a farmácia?», perguntava o 
secretário de Estado. Esta discussão tinha de acabar, 
não fazia qualquer sentido. O Estado não pode aplicar 
recursos sem critério, mas também nenhum agente 
económico pode ser obrigado a desperdiçar tempo e 
recursos com a prática gratuita de serviços ineficientes. 
E o caminho foi, pacientemente, determinar o ganho 
efectivo da troca de uma seringa na farmácia. 

RFP: O presidente da Associação Nacional das Uni-
dades de Saúde Familiar (USF-AN) defende que as 
farmácias e os cuidados primários possam negociar 
objectivos de saúde com o Estado e partilhar a remu-
neração. Como vê esta possibilidade?

PCD: Achamos que esse é o passo fundamental. Não 
é só entre farmácias e USF, mas entre farmácias, USF 
e hospitais. Nós achamos que o processo de contra-
tualização deve ser comum a nível local, porque essa é 
a única forma de realmente pôr o doente no centro do 
sistema. É quando nós dizemos: «O nosso objectivo é 
que, em cada 1.000 doentes diabéticos, 500 estejam 
controlados». E esse objectivo é igual para os farma-
cêuticos, para os médicos de família e para os hospi-
tais, para os especialistas. 

RFP: O projecto-piloto USFarmácia é pioneiro nessa 
forma de articular o sistema de saúde em função de 
objectivos.

PCD: Nós não podemos fazer coisas e depois as pes-
soas saem das nossas farmácias, vão ao médico, e o 
médico diz: «Mas porque é que o farmacêutico o man-
dou aqui? Porque é que lhe viu o colesterol?». Isso não 
faz qualquer sentido. Ao nosso nível, com a USF-AN, 
estamos a criar pontos de contacto local. Começamos 
com uma página em branco. Face àquilo que são os 
objectivos que estão contratualizados ou podem vir a 
ser contratualizados com as USF e aquilo que são os 
objectivos das farmácias, vamos uni-los e dizer: «Esta 
é a nossa agenda comum». 

RFP: Os índices de satisfação dos portugueses com 
as farmácias, em todos os estudos, da DECO ou da 
Universidade Católica, são superiores a 90%. A aces-
sibilidade, contudo, é o factor menos pontuado… 

PCD: Temos de criar um serviço de urgência far-
macêutica, em que nós, como rede, garantimos que 
qualquer pessoa numa situação de emergência tem 

ÃO PODEMOS 
TER PRESSA. 

CONTRATUALIZAR  
COM O ESTADO NÃO  
É COMPRAR TAPETES  
EM MARRAQUEXE»

«N
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acesso aos medicamentos de que necessita, em qual-
quer ponto do país. Assumimos esse compromisso 
com o Ministério da Saúde e vai ser criado um projec-
to-piloto em Bragança. Isto é um serviço de elevado 
valor, uma evolução do actual regime de turnos, que 
tem muitas fragilidades. Actualmente, tanto perdem 
o Estado como os doentes e as farmácias. O Estado, 
porque tem uma planificação que não corresponde 
às necessidades efectivas. As farmácias, porque es-
tão muitas vezes de serviço sem haver procura. E os 
doentes, que por vezes ainda têm dificuldades para 
chegar à farmácia de serviço, em particular os mais 
isolados e desfavorecidos. 

RFP: Como comenta mais uma época de gripe e de 
urgências a abarrotar? 

PCD: Eu acho que está na altura, de uma vez por todas, 
de mudar o paradigma desta descoordenação entre o 
sector privado e o sector público. O que é que acon-
tece nos centros de saúde? O que é que acontece nas 
farmácias na vacinação? Eu acho que é uma área onde 
temos claramente que mudar. Não faz sentido esta 
dualidade de situações, esta discriminação negativa 
das farmácias, para depois chegarmos sempre a isto.  

S DOENTES 
SÃO O NOSSO 

MAIOR ALIADO, O NOSSO 
ALIADO MAIS ANTIGO  
E PERMANENTE.  
SE CONTINUARMOS  
A ENTREGAR VALOR À 
SOCIEDADE, SERÁ MUITO 
DIFÍCIL ABALAR O NOSSO 
MODELO DE FARMÁCIA»

«O

«Não faz sentido discriminar 
as farmácias na vacinação 
da gripe, para depois termos 
urgências entupidas», 
considera o presidente da ANF 
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MINISTRO 
DA SAÚDE  

CUMPRIU, ATÉ HOJE,  
TODOS OS 
COMPROMISSOS QUE 
ASSUMIU CONNOSCO»

«OÉ quase tão certo como o dia de Natal, haver um pico 
de gripe em que as urgências entopem. Se nós tivés-
semos menos 20 mil pessoas nas urgências, porque as 
farmácias intervinham melhor no próprio processo de 
referenciação e na vacinação prévia, seria muito me-
lhor para todos. É uma das áreas em que nós acredita-
mos que será possível trabalhar melhor. 

RFP: Confia neste Governo para construir a tal agen-
da comum?

PCD: O ministro da Saúde, até hoje, cumpriu todos os 
compromissos que assumiu connosco. Por exemplo, 
a criação de um regime de incentivos à dispensa de 
medicamentos genéricos, a remuneração da troca de 
seringas, a possibilidade de contratualização de ou-
tros serviços e a extinção das farmácias nos hospitais. 
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Não há qualquer razão para suspeitar de qualquer 
alteração neste comportamento, se as farmácias, 
como sempre aconteceu, estiverem à altura das suas 
responsabilidades. 

RFP: A que atribui esta postura?
PCD: Creio que o ministro, que conhece muito bem o 
sector, está convicto de duas coisas. Primeiro, que a 
rede de farmácias está frágil e em sofrimento. Não su-
portaria mais cortes sem critério, sob risco de ruptura 
da assistência farmacêutica às populações. Segundo, 
que a rede de farmácias é um activo indispensável às 
políticas de Saúde pública do futuro e à eficiência do 
sistema de Saúde.  Mas temos de trabalhar, de fazer a 
nossa parte, sem estarmos à espera que o Estado ve-
nha resolver os nossos problemas todos. Essa nunca 
foi a nossa tradição.

RFP: Como é que olha para o futuro?
PCD: Nós hoje temos uma das redes mais qualifica-
das do mundo, com mais de três farmacêuticos por 
farmácia. Levamos qualidade à proximidade, porque 

continuamos a ser a rede de serviços de saúde melhor 
distribuída pelo território e mais próxima das pessoas. 
Temos de trabalhar e realizar profissionalmente estas 
equipas, mas sempre, sempre, em benefício das popu-
lações. Os doentes são o nosso maior aliado, o nosso 
aliado mais antigo e permanente. Se formos capazes 
de continuar a entregar valor à sociedade, poderemos 
sofrer ataques, mas será muito difícil abalar o nosso 
modelo de farmácia. 

RFP: A professora Odette Ferreira disse à RFP: «Não 
morro sem as farmácias serem os primeiros cuida-
dos de saúde primários». Curiosamente, a missão da 
ANF parece quase um decalque desta frase. Acredita 
nesta previsão?

PCD: Acredito. Aliás, a professora Odette sempre nos 
arrastou a todos para patamares que nós acreditá-
vamos inimagináveis, quer como pessoas quer como 
profissão. E, honestamente, eu não me recordava 
dessa expressão dela, mas tenho a certeza que teve 
influência em nós todos, porque tudo o que ela diz 
influencia-nos, directa e indirectamente.

«Levamos qualidade à proximidade, 
porque continuamos a ser a rede de 
serviços de saúde melhor distribuída pelo 
território e mais próxima das pessoas»
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«DENUNCIAMOS 
AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO 
TODAS AS 
FRAUDES»

REVISTA FARMÁCIA PORTUGUESA: Quando 
recebe a notícia de um caso de fraude a envolver 
uma farmácia, como lhe corre o resto do dia? 

PAULO CLETO DUARTE: Não corre bem. O que eu 
sinto é meses de trabalho colectivo das farmácias a 
cair por terra, porque alguém, individualmente, tomou 
uma atitude que põe em causa a imagem de todos. 
Para nós, o combate à fraude é uma prioridade abso-
luta. Em 2017, esperamos trabalhar mais de próximo 
com as entidades oficiais para que, tanto quanto pos-
sível, ela possa ser erradicada do nosso sector.

RFP: A ANF denunciou ao Ministério Público o primeiro 
caso do que veio a dar na operação “Remédio Santo”. 
Este padrão de comportamento é para manter?

PCD: Temo-lo feito sempre, umas vezes de forma 
mais discreta, outras mais visível. Para 2017, estamos 
a trabalhar num projecto de reforço do combate à 
fraude, numa lógica simultânea de apoio ao desenvol-
vimento profissional das farmácias, em parceria com 
as outras entidade do sector, como a Ordem dos Far-
macêuticos e o INFARMED. O combate à fraude tem 
de ser uma luta de todos.

INFARMED, Ordem 
dos Farmacêuticos  
e ANF vão 
apresentar em 2017 
um programa de 
reforço do combate 
à fraude
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www.nutricia.pt  
Linha Verde: 800 206 799

NUTILIS 
CLEAR
RESULTADOS 
TRANSPARENTES

NOVO
  Espessante em pó, à base de goma 
xantana e goma guar

  Para espessar bebidas quentes e frias

  Espessa rapidamente e não altera  
o sabor, a cor e o cheiro das bebidas

  Fácil preparação, inclui colher  
de medida

Desenvolvido para manter a aparência natural 
das bebidas e melhorar a ingestão de líquidos. 
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«MERCADO  
DOS GENÉRICOS  
TEM DE CRESCER»
REVISTA FARMÁCIA PORTUGUESA: Em cada dez 
comprimidos, nas moléculas sem patente protegida, 
sete já são genéricos. Acredita que é possível chegar 
ao oitavo e por aí acima?

PAULO CLETO DUARTE: Eu acredito que, como 
sempre, nós, como rede, vamos superar as expectati-
vas. Ou seja, vamos gerar mais poupança ainda do que 
está previsto e contribuir para melhorar a vida dos por-
tugueses, garantindo-lhes o acesso a medicamentos 
iguais mas mais baratos.

RFP: Como será isso possível, se a farmácia média já 
regista 10.000 euros de prejuízo com a dispensa de 
medicamentos comparticipados?*

PCD: Temos de perceber que, mais cedo ou mais 
tarde, o medicamento genérico tem um efeito positivo 
na consolidação global da despesa com medicamentos. 
Se não se gerar esse efeito, também não vão entrar 
novos medicamentos e as farmácias não vão poder ter 
uma nova remuneração noutros produtos e noutros 
serviços.

RFP: O novo regime de incentivos é justo?
PCD: Se há entidade que sempre apoiou o desenvolvi-
mento do mercado dos genéricos foram as farmácias. O 
novo regime vem finalmente compensar parcialmente 
as farmácias e incentivá-las a fazer ainda melhor.

RFP: Parcialmente?
PCD: De acordo com os nossos estudos e os do 
INFARMED, 39 cêntimos seria o valor justo. Um dia 
faremos a história do processo negocial, da razão pela 
qual são 35 e não 39. Importante é o nosso compromisso: 
o mercado dos genéricos tem de crescer.

*Ver peça sobre o  Estudo da Universidade de Aveiro: páginas 26 a 28
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:A dispensa de medicamentos causa a cada 
farmácia um prejuízo médio de dez mil 
euros por ano. O acesso da população aos 

medicamentos comparticipados pelo Estado deixou de 
ser sustentável para a rede de farmácias,  de acordo com 
as conslusões de um estudo económico da Universidade 
de Aveiro. 

«A dispensa de medicamentos à população é asse-
gurada por uma rede de farmácias que presta um im-
portante serviço de interesse público, disponibilizando 
um vasto conjunto de serviços de saúde de proximidade, 
garantindo a equidade da cobertura e da assistência far-
macêutica em todo o território nacional», salientam os 
autores do estudo, lembrando que «a rede de farmácias 
é constituída por 2.919 micro, pequenas e médias empre-
sas, com um mercado caracterizado por forte concorrên-
cia local». 

No documento, os autores alertam para o risco de 
desagregação enfrentado pelo sector farmacêutico, 
devido ao facto de cerca de 70% das farmácias portu-
guesas terem registado prejuízos em 2014 e 2015. 

Intitulada “Sustentabilidade da Dispensa de Medi-
camentos nas Farmácias em Portugal”, a investigação 
agora divulgada baseou-se nas demonstrações financei-
ras e nos volumes de facturação reais de 1.927 farmácias 
nos últimos dois anos. 

«Os indicadores económicos e financeiros da farmá-
cia média», esclarecem os autores, «são essenciais para 
compreender a sustentabilidade da dispensa do medica-
mento em Portugal», cujo acesso «é um dos direitos fun-
damentais dos cidadãos na protecção da saúde».

Em 2014, o serviço de dispensa farmacêutica tinha o 
valor médio de 13,51 euros. «Isto significa que a farmá-
cia média perdia 0,17 euros por cada serviço de dispensa 
de medicamentos». Em 2015, manteve-se «um resultado 
líquido negativo, muito semelhante ao de 2014. Os resul-
tados encontrados demonstram que o serviço de dis-
pensa de medicamentos não é sustentável». 

O aviso é claro: «Estes resultados vêm reforçar outros 
estudos que evidenciam as dificuldades no acesso ao 
medicamento e a insustentabilidade económica da assis-
tência farmacêutica à população».

Em causa, concretizam os investigadores, está uma 
«realidade de resultados sistematicamente negativos 
no período em análise (de 2013 a 2015)», que tem como 
consequência «dificuldades no acesso ao medicamento 
devido ao possível encerramento de farmácias, mas 
também devido a redução de stocks por dificuldades de 
obtenção de crédito por parte das farmácias».

Para os autores, a manter-se «o modelo económico 
actual, a dispensa em Portugal de medicamentos sujeitos 
a receita médica e não sujeitos a receita médica compar-
ticipados não é economicamente viável». 

A situação é preocupante, continuam, uma vez que 
está «em causa a sustentabilidade de um serviço de saúde 
de proximidade, que garante a qualidade e equidade da 
cobertura farmacêutica à população portuguesa». Subli-
nham o papel da farmácia enquanto «espaço de saúde 
essencial para responder às necessidades em saúde das 
comunidades locais, particularmente em localidades 
do país de menor densidade populacional, onde não há 
acessibilidade a outros profissionais de saúde».

Outro dado alarmante diz respeito ao encerramento 
de farmácias. Segundo dados do Relatório da Primavera 
do OPSS, «os anos de 2013 e 2014 foram aqueles em que 
se observou um maior número de encerramentos de 
farmácias». 

Em Dezembro de 2014, 492 farmácias – 16,9% das far-
mácias do país – encontravam-se em situação de insol-
vência ou penhora, o que representa um crescimento de 
102 farmácias face ao ano anterior. Dados da Associação 
Nacional das Farmácias (ANF) apontam para um cenário 
ainda pior: em 2015, quase 512 farmácias (17,5% do total) 
estavam em situação de insolvência ou penhora. 

A Universidade de Aveiro conclui que «a tendência de 
resultados negativos que se verifica no sector das far-
mácias põe em causa o acesso da população ao medi-
camento e à assistência farmacêutica, um dos pilares 
fundamentais do Serviço Nacional de Saúde e do direito 
à Saúde, consagrado na Constituição da República 
Portuguesa».

ARMÁCIAS 
ACUMULAM 

17 CÊNTIMOS DE 
PREJUÍZO POR CADA 
ATENDIMENTO

:F
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2014

POR CADA SERVIÇO 
DE DISPENSA DE MEDICAMENTOS

AS FARMÁCIAS  
REGISTAM

10.000€ 

0,17€ 
PERDA DE 

APRESENTARAM RESULTADO LÍQUIDO 

NEGATIVO 

POR ANO

1.331 [69%]
FARMÁCIAS

CADA FARMÁCIA  
TEVE UM PREJUÍZO DE 

FORAM AQUELES EM QUE SE OBSERVOU  
UM MAIOR NÚMERO DE ENCERRAMENTOS  

DE FARMÁCIAS: 

OS ANOS DE  2013  E 2014

FECHARAM 

REABRIRAM

46 FARMÁCIAS

APENAS 13

2015 (PROJECÇÕES)

RESULTADO OPERACIONAL MANTÉM-SE NEGATIVO, 
SEM VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA:

RESULTADO LÍQUIDO MANTÉM-SE NEGATIVO,  
COM UM AGRAVAMENTO DE 0,2% FACE A 2014

-870€

-9.768€

FORAM ANALISADAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
E VOLUMES DE FACTURAÇÃO REAIS DE 1.927 FARMÁCIAS
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CONTRACEÇÃO DE EMERGÊNCIA 
de referência segundo a OMS desde as primeiras 24 horas1

Nas 1as 24h, em cada 1.000 mulheres que tomam contraceção de emergência...

Na contraceção de emergência 
o que as mulheres mais valorizam é a eficácia3

...apenas 
 9 engravidam  
com ellaOne®

...23 engravidam  
com levonorgestrel2

EFICÁCIA SUPERIOR

DE

SDE AS PRIMEIRAS

SEM RECEITA  
ÚNICO DE DISPENSA  

EXCLUSIVA EM  
FARMÁCIA

E
LA
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D

V-
11

16
-P

T-
09
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NOME DO MEDICAMENTO ellaOne 30 mg comprimido COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada comprimido contém 30 mg de acetato de ulipristal. Excipientes com efeito conhecido: Cada comprimido contém 237 mg de lactose mono-hidratada. FORMA FARMACÊUTICA Comprimido Comprimido branco ou creme marmoreado, redondo, convexo, gravado com o código “ella” em ambas as faces. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
Indicações terapêuticas Contraceção de emergência até 120 horas (5 dias) após uma relação sexual não protegida ou em caso de falha do método contracetivo. Posologia e modo de administração Posologia O tratamento consiste na administração oral de um comprimido, logo que possível, o mais tardar até às 120 horas (5 dias) após a relação sexual não protegida ou a falha do contracetivo. O ellaOne pode ser tomado em qualquer fase 
do ciclo menstrual. Caso ocorra o vómito até 3 horas após a ingestão de ellaOne, deverá tomar-se outro comprimido. Antes da administração de ellaOne deverá excluir-se a possibilidade de gravidez. População especial: Compromisso renal Não é necessário ajuste de dose. Afeção hepática: Na ausência de estudos específicos, não é possível estabelecer recomendações quanto à dose de ellaOne. Afeção hepática grave: Na ausência de estudos específicos, não 
é recomendado o ellaOne. Crianças e adolescentes: Não existe utilização relevante de ellaOne em crianças em idade pré-púbere na indicação de contraceção de emergência. Adolescentes: o ellaOne é adequado para qualquer mulher com potencial para engravidar, incluindo adolescentes. Não foram demonstradas diferenças na segurança nem na eficácia em comparação com mulheres adultas com 18 anos ou mais (ver secção 5.1). Modo de administração 
Uso oral. O comprimido pode ser tomado com ou sem alimentos. Contraindicações Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. Advertências e precauções especiais de utilização: O ellaOne é apenas para uso ocasional. Em nenhum caso deve substituir um método contracetivo regular. Não se destina a uso durante a gravidez e não deve ser administrado por qualquer mulher que suspeite de gravidez ou que esteja 
grávida. O ellaOne não interrompe uma gravidez existente. O ellaOne não evita a gravidez em todos os casos. Efeitos indesejáveis As reações adversas mais frequentes notificadas foram cefaleias, náuseas, dores abdominais e dismenorreia. A segurança do acetato de ulipristal foi avaliada em 4.718 mulheres durante o programa de desenvolvimento clínico. As reações adversas notificadas num estudo de fase III, no qual participaram 2.637 mulheres, são 
apresentadas em baixo de acordo com o sistema de classe de órgãos e por ordem decrescente de frequência: muito frequentes (≥1/10), frequentes (≥ 1/100 a <1/10), pouco frequentes (≥ 1/1.000 a <1/100) e raros (≥1/10.000 a <1/1.000). Infeções e infestações Pouco frequentes Gripe Doenças do metabolismo e da nutrição Pouco frequentes Perturbações do apetite Perturbações do foro psiquiátrico Frequentes Perturbações do 
humor Pouco frequentes Perturbação emocional, Ansiedade, Insónia, Perturbação de hiperatividade, Perturbações da libido Raros Desorientação Doenças do sistema nervoso Frequentes Dor de cabeça, Tonturas Pouco frequentes Sonolência, Enxaqueca Raros Tremores, Perturbações da atenção, Disgeusia, Síncope Afeções oculares Pouco frequentes Perturbações visuais Raros Sensação estranha no olho, Hiperemia ocular, Fotofobia Afeções do ouvido 
e do labirinto Raros Vertigens Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino Raros Garganta seca Doenças gastrointestinais Frequentes Náuseas*, Dor abdominal*, Desconforto abdominal, Vómitos* Pouco frequentes Diarreia, Boca seca, Dispepsia, Flatulência Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos Pouco frequentes Acne, Lesões da pele, Prurido Raros Urticária Afeções musculosqueléticas e dos tecidos conjuntivos 
Frequentes Mialgia, Lombalgia Doenças dos órgãos genitais e da mama Frequentes Dismenorreia, Dor pélvica, Sensibilidade mamária Pouco frequentes Menorragia, Corrimento vaginal, Perturbação menstrual, Metrorragia, Vaginite, Afrontamentos, Síndrome pré-menstrual Raros Prurido genital, Dispareunia, Rutura de quisto ovárico, Dores vulvovaginais, Hipomenorreia* Perturbações gerais Frequentes Fadiga Pouco frequentes Arrepios Mal-estar geral, 
Pirexia Raros Sede *Sintoma que pode estar relacionado com gravidez (e, portanto, com uma possível gravidez ectópica) e que poderia atrasar o diagnóstico de gravidez se mal diagnosticado em relação ao uso do medicamento. Adolescentes: o perfil de segurança observado em mulheres com menos de 18 anos de idade em estudos e após a introdução no mercado é semelhante ao perfil de segurança em adultos durante o programa de fase III. Experiência 
após introdução no mercado: as reações adversas espontaneamente notificadas na experiência após a introdução no mercado foram semelhantes em natureza ao perfil de segurança descrito durante o programa de fase III. Descrição de reações adversas selecionadas A maioria das mulheres (74,6 %) nos estudos de fase III menstruaram na data esperada ou dentro de ± 7 dias, enquanto 6,8 % menstruaram mais de 7 dias mais cedo que o esperado e 
18,5% apresentaram um atraso de mais de 7 dias em relação à data prevista da menstruação. O atraso foi superior a 20 dias em 4 % das mulheres Uma minoria (8,7 %) das mulheres notificou hemorragias intermenstruais com uma duração média de 2,4 dias. Na maioria dos casos (88,2  %), esta hemorragia foi notificada como pequenas perdas de sangue. Entre as mulheres que receberam ellaOne nos estudos de fase III, apenas 0,4 % notificaram 
hemorragias intermenstruais abundantes. No estudo de fase III, 82 mulheres participaram no estudo mais do que uma vez tendo, desta forma, recebido mais do que uma dose de ellaOne (73 participaram duas vezes e 9 participaram três vezes). Nestas mulheres, não existiram diferenças em termos de segurança no que respeita à incidência e gravidade dos acontecimentos adversos, da alteração da duração ou volume da menstruação ou da incidência de 
hemorragias intermenstruais. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia. Medicamento não comparticipado. Para mais informações contactar o titular de AIM. Titular de AIM: Laboratoire HRA Pharma, 15 rue Béranger, 75003 Paris, França, NIF: FR 67 420 792 582; Representante local: HRA Pharma Iberia, S.L., Sucursal em Portugal; Av. da Liberdade, 110, 1º, 1269-046 Lisboa; Portugal. Data da revisão do texto: abril 2016.

www.ellaonefarmaceutico.pt
1. OMS. Contraceção de emergência. Fact sheet. February 2016.  2. Glasier AF, et al. The Lancet 2010; 375:555-62. Updated October 24, 2014.  3. Harris Interactive a mulheres em Portugal n = 200 (fevereiro de 2016).

Levonorgestrel

ellaOne®

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

98% de eficácia1

eficácia variável de 52% a 94%1



    L ivro  de  Registos da Farmácia Portuguesa 
nos meses de Novembro e De ze mbro do ano de 2016...

...Compilados por  Nuno Esteves

Copiador

Implementação do Sistema de Verificação 
de Medicamentos

Os desafios nacionais à implementação da directiva sobre os 
medicamentos falsificados e de um Sistema de Verificação de 
Medicamentos em Portugal, para garantir a rastreabilidade 
ao longo do circuito do medicamento, foram analisados numa 
conferência promovida pela APIFARMA.
Pedro Ferreira, director da ANF, reforçou a necessidade de 
garantir que o sistema não condicionará o processo e a velocidade 
da dispensa de medicamentos, enquanto João Almeida Lopes, 
presidente da associação da indústria farmacêutica, sublinhou 
que os investimentos necessários serão «integralmente suportados 
pelos titulares de autorização de fabrico de medicamentos».

UNESCO premeia reportagem sobre João Almiro

“Até Voares”, a reportagem sobre o trabalho de intervenção 
social de João Almiro, emitida pela TVI em Junho de 2015, ganhou 
o Prémio de Jornalismo “Direitos Humanos & Integração”, da 
UNESCO. O trabalho da jornalista Ana Leal mostra o legado 
do farmacêutico em prol da inclusão social de ex-reclusos e 
delinquentes.
«É, sem dúvida, a melhor pessoa que já conheci», disse Ana Leal, 
que referiu ter sido esta «a história mais tocante e inspiradora» 
que fez em 30 anos de jornalismo.

Europa preocupada com escassez de medicamentos

São necessárias estratégias conjuntas para prevenir as falhas 
de medicamentos, através de uma abordagem transversal, 
assente na coordenação, comunicação e transparência entre  
as entidades responsáveis dos diferentes países. Estas foram  
as conclusões de uma conferência  organizada pela presidência 
eslovaca da União Europeia, a qual contou com representantes 
de ministérios da Saúde, autoridades nacionais - o INFARMED 
esteve presente, indústria farmacêutica, EMA e Comissão 
Europeia. 
A EMA e os Heads of Medicines Agencies atribuem prioridade 
à resolução deste problema, considerando o seu impacto na 
saúde pública.

16 de Novembro, 
L isboa 

17 e 18  
de Novembro, 
Brati slava

28 de Novembro, 
L isboa 
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Apresentação do livro “Health care Marketing”

Ao longo de 315 páginas, a obra procura aplicar o Marketing ao 
sector da Saúde, com vista a proporcionar uma diferenciação 
realmente competitiva, com foco na marca. Neste sentido, os 
autores, Ricardo Mena e Pedro Aguiar, destacam a importância das 
equipas prestadoras de cuidados de saúde, salientando que quem 
fornece o serviço é preponderante nos processos. Entre muitos outros 
tópicos, analisam a concorrência no sector e passam à execução do 
marketing mix na saúde, com base na sua estratégia de marketing.

5 de Dezembro,  
L isboa 

Queira acompanhar estes e outros acontecimentos  
da Farmácia Portuguesa em: www.revistasauda.pt

Financiamento dos sistemas de Saúde em debate  
na UE

Os ministros da Saúde europeus querem mais transparência no 
preço dos medicamentos, de acordo com a mesa-redonda que reuniu 
no CCB sete governantes europeus, incluindo Adalberto Campos 
Fernandes. O encontro juntou também responsáveis de empresas  
da indústria farmacêutica e especialistas, como o economista  
Pedro Pita Barros.
O acesso dos doentes a medicamentos inovadores, o pagamento com 
base nos resultados em saúde e a sustentabilidade e capacidade de 
financiamento dos sistemas de Saúde europeus foram alguns dos 
temas para os quais os ministros procuraram encontrar soluções.

7 de  Dezembro,  
L isboa 

Lançamento da Revista Saúda especial de Natal 

Ana Guedes Rodrigues, directora de informação do Porto Canal, 
foi entrevistada por Manuela Moura Guedes para a edição especial 
de Natal da Revista Saúda. «Senti-me um pouco no divã. Fez-me 
perguntas difíceis», revelou a entrevistada na sessão de lançamento 
que decorreu na Farmácia Marbel, em cujas vitrinas as jornalistas 
colaram autocolantes da Revista Saúda.
«Quando se é jornalista, é-se sempre jornalista», disse Manuela 
Moura Guedes, deixando a porta aberta a mais entrevistas no futuro.

30 de Novembro,  
L isboa 
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Revista 
do Ano

240 mil 5   
Vales

de desconto

200 mil 
exemplares

Máquina de 
sorrisos

Melhora 
serviço e 
sustentabilidade 
da farmácia

Marcelo Rebelo 
de Sousa
«Sou viciado  
em farmácias»*

*Entrevista à Revista Farmácia Portuguesa, edição 209, Jan/Fev/Mar 2015 
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«A SAÚDA  
É UM MIMINHO»

FUNDÃO
FARMÁCIA VITÓRIA

TEXTO: SÓNIA BALASTEIRO
FOTOGRAFIA: CÉU GUARDA

A farmacêutica Catarina Elias mostra  
à sua amiga Hélia Simões, visita habitual  
da farmácia, artigos que sabe que ela vai 

achar interessantes
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:A saborear pela primeira vez as delícias da 
paternidade, Bruno Brito não perde uma 
edição da Revista Saúda. «Conheci-a atra-

vés da farmácia e de jornais nacionais», conta, bem-dis-
posto, o técnico de comunicação de 33 anos. 

Veio à Farmácia Vitória, no Fundão, como habitual-
mente – «pelo menos, uma vez por mês», precisa ele –  
buscar artigos para o seu bebé: «Agora ainda venho 
mais, com os produtos para bebé, ou buscar a medicação 
que tenho de tomar e que lá em casa se usa frequen-
temente…» Hoje decidiu aproveitar um dos vales Saúda 
para levar um gel de banho para o filho. «Aproveitei o 
desconto, como é óbvio, porque, parecendo que não, é 
sempre uma ajuda. É bom mantermo-nos informados e 
podermos aproveitar estes descontos no nosso dia-a-
-dia», explica.

Também é «leitor assíduo» da Revista Saúda. «Estou 
atento, sobretudo aos temas relacionados com pediatria 
e tudo o que tenha a ver com crianças. E leio as receitas».

Situada numa pequena rua próxima da Câmara Muni-
cipal do Fundão, a Farmácia Vitória é um lugar cheio de 
vida e, sobretudo, de boa disposição, onde os utentes 
entram nem que seja apenas para cumprimentar os seus 
amigos, os farmacêuticos que os atendem. Como Bruno, 
Paula Cerdeira, de 52 anos, vem buscar «o que faz falta, 
para os filhos, para os pais ou para os sogros», e Hélia 
Simões, de 31, que vem sempre que precisa, por gostar 
do atendimento. «É uma farmácia acolhedora», descreve 
a advogada. 

Os três são leitores da Revista Saúda e ilustram a 
forma como a publicação é privilegiada pela equipa de 
oito profissionais de saúde da Farmácia Vitória para 
«comunicar com os utentes». Ou melhor, para lhes «dar 
um miminho», elucida a directora-técnica da farmácia, 
Alcina Leal. «Recebemos 200 exemplares por mês», 
conta a responsável, acrescentando: «Temos critérios 
muito selectivos para dar a revista, senão desaparecia 
com rapidez». 

Significa isto que a Saúda é tratada na Farmácia Vitó-
ria quase como um produto de luxo, sendo entregue aos 
utentes de acordo com o seu perfil e com os conteúdos 
tratados: «A revista é importante por causa dos diferen-
tes temas de saúde que são abordados e também porque 
tem informações para os utentes em relação aos vales 
de desconto de que as pessoas podem beneficiar [para 
não repetir», explica Alcina Leal. E exemplifica: «Quando 
estamos perante uma utente que tem bebés, fazemos 
mais referência aos vales de desconto relacionados com 
produtos que ela à partida consome». 

Na movimentada 
Farmácia Vitória, 
no centro do Fundão, 
a Revista Saúda é 
tratada quase como 
um produto de luxo

Bruno Brito é leitor 
assíduo da Revista 
Saúda, que conheceu 
na farmácia e através 
de jornais nacionais
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FARMÁCIA  
VITÓRIA RECEBE  

200 EXEMPLARES DA 
REVISTA. HÁ CRITÉRIOS 
PARA A ENTREGAR 
AOS UTENTES, CASO 
CONTRÁRIO ELA 
«DESAPARECIA»

:A Paula Cerdeira, cliente há 30 anos e mãe de duas 
crianças, é uma das sortudas. «No dia em que venho, eles 
dão-me sempre uma revistinha, falam, e a gente trá-la 
no saquinho… Perguntam se já a tenho, se levei, se não 
levei…», conta. O que lhe dá imenso jeito, uma vez que é 
na Farmácia Vitória que adquire «o champô e o gel para 
os filhos». «Falam-me sempre das promoções». 

«Quando distribuímos a revista na farmácia, informa-
mos logo sobre os vales que estão disponíveis», refere a 
jovem farmacêutica Joana Madeira. Uma das formas que 
os profissionais encontraram de saber se um determinado 
produto tem um vale associado ao cartão Saúda é colando 
esse vale na prateleira. Também recebem notificações no 
sistema informático quando o registam. 

Mas, actualmente, a Revista Saúda já não é só entregue 
por iniciativa do farmacêutico. Um ano após o seu lança-
mento, garante a directora-técnica, «há muita gente que 
a pede». 



37

No início, «fomos nós que fomos incentivando e dando  
a conhecer a revista a alguns clientes», recorda, por seu 
lado, o farmacêutico Davide Esteves, que atendeu Bruno. 
«Agora, passado um ano, já notamos que em 50 clientes 
há cinco, dez, que vêm habitualmente e perguntam no 
início do mês: “Já há a revista? Ainda não chegou?”».

Joana Madeira tem uma experiência semelhante. 
«Principalmente no início do mês, perguntam sempre se 
a nova Revista Saúda já saiu». É procurada, explica, «não 
só pelos vales, mas também pelos temas que são aborda-
dos na revista, principalmente os artigos de opinião, que 
gostam de ler e depois discutir connosco».

Um exemplo de que se recorda bem sucedeu na edi-
ção de Outubro. «Quando saiu o artigo sobre a vacina da 
gripe, os utentes perguntavam se deviam mesmo vaci-
nar-se, se iriam ter reacções adversas após a toma da 
vacina, que tipo de pessoas é que se deviam vacinar». 
E foram, como acontece sempre, devidamente esclareci-
dos pelos seus farmacêuticos. 

Todos os meses, Paula Cerdeira vai à farmácia pedir  
a Revista Saúda. E traz sempre produtos para os filhos

A farmacêutica Joana Madeira coloca  
o poster que anuncia a revista de Natal
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SEMPRE PRESENTE 
NO ATENDIMENTO

SANTA IRIA DA AZÓIA

FARMÁCIA ALTO DA EIRA

TEXTO: RITA LEÇA
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO
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«S ou professora de Ciências Naturais e 
gosto de partilhar os artigos científi-
cos da revista com os meus alunos. São 

sempre assuntos do quotidiano, que podem ser úteis». 
As palavras são de Ana Paula Mota, professora do ensino 
secundário que, também por isso, diz, gosta de «dar uma 
olhadela à revista todos os meses».

Por exemplo, na edição de Novembro, o texto rela-
cionado com os suplementos alimentares serviu de apoio 
nas aulas dos alunos do 9.o ano, quando «abordámos a 
alimentação saudável. São artigos pertinentes, com utili-
zação prática», sublinha.

Ana Paula Mota é utente regular da Farmácia Alto da 
Eira, em Santa Iria da Azóia, Lisboa. Deposita muita con-
fiança nos profissionais que lá trabalham. São eles que 
todos os meses lhe entregam a Revista Saúda, a qual, ali, 
é encarada como um instrumento de trabalho: a publi-
cação é distribuída aos utentes, o que ajuda a criar uma 
rotina relacional, e é frequentemente utilizada como 
apoio ao atendimento.

«Desde que a revista surgiu que a utilizamos em quase 
todos os nossos atendimentos, seja na divulgação dos con-
teúdos, seja na utilização dos vales de desconto», conta a 
proprietária da farmácia, Vanda Cabanas, acrescentando 
que a maioria dos utentes gosta muito da Saúda. «Muitas 
vezes perguntam: “Não tem a revista? Essa edição eu já 
tenho”. É uma boa revista!», defende, sorrindo. 

«A Saúda prima pelo conteúdo científico», destaca 
Vanda, evocando o dossier sobre a gripe. «Foi bastante 
útil durante a campanha, para explicarmos a importância 

DOSSIER 
SOBRE GRIPE 

FOI  BASTANTE ÚTIL 
DUR ANTE A CAMPANHA, 
PAR A E XPLICARMOS  
A  IMPORTÂNCIA  
DA VACINAÇÃO»

Vanda Cabanas remodelou uma parte do móvel da 
entrada da Farmácia Alto da Eira para criar «uma 

moldura, onde, em cada prateleira, colocamos os 
produtos em destaque nesse mês, divididos pelos 

pictogramas da própria revista»

da vacinação. Era um excelente artigo, explicativo», 
sublinha a responsável da farmácia, considerando que «o 
texto respondia a muitas questões que as pessoas colo-
caram, de uma forma muito bem escrita e educativa».

Mas também os vales de desconto fidelizam. Tanto 
os utentes como os farmacêuticos. «É uma utilidade para 
quem compra e é uma vantagem também para nós», 
admite Vanda Cabanas. 

«O
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Percebendo isso, remodelou uma parte do móvel da 
entrada da Farmácia Alto da Eira, para criar «uma mol-
dura, onde, em cada prateleira, colocamos os produtos 
em destaque nesse mês, divididos pelos pictogramas da 
própria revista». Por exemplo, «quando tivermos pro-
dutos relacionados com o tema “família”, vamos colocar 
numa prateleira esses produtos, com o respectivo picto-
grama», sendo assim mais facilmente detectados pelos 
utentes.

Nesta farmácia não há dúvidas: há vantagem na 
incorporação da revista no trabalho quotidiano, pelo que 
a tiragem deveria até ser aumentada. «Se houver revis-
tas em número suficiente, quero entregar um exemplar 
a cada utente. Mesmo às pessoas que não sabem ler ou 
que têm pouca literacia». Conforme faz notar, os casos 
de superação pessoal contados na rubrica “Herói Saúda” 

:A Farmácia Alto da Eira está a participar 
no projecto-piloto Profiler, um sistema 

novo e inteligente de gestão de filas.
O Profiler pede aos utentes que se identifiquem 
com o cartão Saúda à entrada da farmácia, atri-
buindo-lhes pontos, desde logo e só por isso.   
A partir daí, o sistema reconhece o perfil de 
consumo de cada pessoa, possibilitando um 
atendimento customizado no balcão e a apre-
sentação de conteúdos direccionados nos 
monitores da farmácia. Considere-se o exemplo 
de um utente que compra muitos produtos para 
bebés: automaticamente aparecem nos televi-
sores da farmácia produtos dessa categoria. 
O Profiler oferece, ainda, uma plataforma 
web, acessível no computador, tablet ou  
smartphone, que permite a gestão de conteú-
dos, estatísticas e dados de atendimento. Os 
utentes têm acesso gratuito à Internet na far-
mácia, através do wi-fi “Saúda”.

PROFILER:  
NOVO SISTEMA  
DE GESTÃO  
DE FILAS

S VALES DE DESCONTO 
TAMBÉM FIDELIZAM. 

SÃO UMA UTILIDADE PARA 
QUEM COMPRA E PARA NÓS 
REPRESENTAM UMA VANTAGEM»

«O

são sempre «inspiradores» e muito apreciados pelos lei-
tores mais velhos, dita-lhe a experiência. «E há sempre 
alguém que lhes pode contar a história, como um neto 
que pode ler para o avô o caso de vida que lá vem».
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< O utente pode 
começar a 
beneficiar das 
vantagens do 
cartão Saúda 
logo à chegada 
à farmácia, ao 
usar o Profiler 
para retirar a 
sua senha de 
atendimento. 
Visto tratar-se 
de um sistema 
novo, Vanda 
Cabanas dá uma 
ajuda sempre 
que necessário.

< Durante o 
atendimento,  
a revista serve 
de apoio ao 
farmacêutico, 
seja como 
suporte na 
explicação de 
um determinado 
assunto, seja, 
como neste caso, 
para utilizar 
os vales de 
desconto.

< À saída, o utente 
leva, juntamente 
com os seus 
produtos, a 
Revista Saúda, 
entregue sempre 
com um sorriso.  
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«SÓ FAZEMOS 
OFERTAS 

PERSONALIZADAS»

FARMÁCIA
 LOBOS MAR

CÂMARA DE LOBOS, MADEIRA 

TEXTO: CARLOS ENES

FOTOGRAFIA: ANA MARTA
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:C élia Gomes exibe a 
Revista Saúda com um 
sorriso. Tem um preço 

de capa de dois euros, mas já se tornou 
um hábito recebê-la como oferta ao 
balcão da Farmácia Lobos Mar. «Gosto 
de ler os segredos das figuras públicas 
para enfrentarem o dia-a-dia», conta 
a madeirense, mãe de duas crianças 
de sete e dez anos, também ela com 
uma vida agitada. «Interessam-me os 
conselhos sobre saúde e bem-estar». 
O pediatra Hugo Rodrigues, claro, mas 
não só. Aliás, não é preciso ninguém 
adoecer para Célia procurar a farmá-
cia. «Uso muito o cartão Saúda para 
comprar artigos de higiene e para o 
banho das crianças», conta, despe-
dindo-se apressada para ir buscar as 
filhas à escola. 

Entra António Correia, 53 anos. É 
cliente da farmácia desde que abriu 
portas, em Abril de 2004, porque «o 
atendimento é espectacular». Este 
madeirense de sotaque cerrado e 
sorriso sincero lê a Revista Saúda 
«de ponta a ponta». Faz-lhe «com-
panhia» nas pausas do trabalho para 
almoço. Gosta especialmente dos 
«testemunhos de vida» dos Heróis 
Saúda, doentes portugueses sempre 
mais fortes do que as suas doenças. 
Assim que recebeu, da mão da farma-
cêutica, a edição especial de Natal, 
começou a folhear o caderno de vales, 
na esperança de encontrar presentes 
para a família.

Na Farmácia Lobos Mar, por re-
gra não há revistas nos expositores. 
«Tudo o que ofereço, ofereço de for-
ma personalizada», assegura Fátima 
Abreu, proprietária e directora-téc-
nica. Folhetos informativos, canetas 
e toda a sorte de brindes – até ba-
lões para crianças – têm uma pra-
teleira própria nos bastidores. Não 
foi por acaso que a farmácia ganhou 
o prémio Kaizen para melhor PME 
portuguesa. «Estamos sempre a dar.  

Os nossos clientes já se habituaram a 
receber um miminho quando cá vêm», 
sorri a farmacêutica. Mas «nada é 
deixado ao desbarato», espalhado 
pelas prateleiras acessíveis ao público. 
«Aqui, tudo o que oferecemos tem va-
lor para estar na farmácia, caso con-
trário não estaria cá dentro». 

A organização da Farmácia Lobos 
Mar faz lembrar as formigas e as 
abelhas: cada elemento da equipa 

sabe sempre o que fazer. As revistas 
Saúda ficam do lado de dentro do 
balcão, no “cockpit”, local recomen-
dado pelos consultores Kaizen para 
os produtos com maior frequência 
de saída. Os exemplares são distri-
buídos equitativamente pelos três 
postos de atendimento. O tempo de 
contacto com um utente não é para 
lhe virar costas, mas para o aconse-
lhar com um sorriso.

António Correia lê a revista «de fio 
a pavio», nas pausas para almoço  

A Revista Saúda é entregue  
em mãos, para distinguir os utentes 
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:N a Farmácia Lobos Mar, em cada posto de 
atendimento há quatro micas de plástico. 

Uma tem lá dentro os vales Saúda activos dos produtos 
que a farmácia trabalha melhor. Se as revistas esgo-
tam, o que acontece frequentemente, os clientes con-
tinuam a ser informados e a poder usufruir dos des-
contos. «Quando olham para os vales, muitas pessoas 
dizem: “Por acaso, até vou levar”», relata Fátima Abreu. 
As outras três micas exibem montagens, a partir de 
recortes da revista semestral de pontos, dos produtos 
disponíveis para três segmentos: Bebé / Mamã; Adulto 
e Geriatria. «Ainda ontem um cliente veio comprar um 
gel de banho premium para oferecer como presente de 
Natal e acabou por levar um segundo para si próprio, 
com os pontos acumulados no cartão Saúda», conta 
ainda a directora-técnica. A estratégia de venda é inte-
ligente e a equipa relaciona-se com os clientes com 
simpatia e cumplicidade. Os lobos do mar afinal são 
como os golfinhos.

OS GOLFINHOS

S NOSSOS 
CLIENTES  

JÁ SE HABITUARAM  
A RECEBER UM 
MIMINHO QUANDO 
CÁ VÊM. MAS 
NADA É DEIXADO 
AO DESBARATO. 
AQUI, TUDO O QUE 
OFERECEMOS TEM 
VALOR PARA ESTAR 
NA FARMÁCIA, CASO 
CONTRÁRIO NÃO 
ESTARIA CÁ DENTRO»

«O
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A equipa monitoriza de dois 
em dois dias a taxa de rebate 
de pontos. O resultado 
da performance de cada 
elemento vai parar ao quadro 
Kaizen. Como resultado,  
o Programa Saúda, para além 
de incrementar as vendas,  
na Farmácia Lobos Mar  
dá sempre lucro.
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MANUAL DE 
BOAS PRÁTICAS

A Revista Saúda  
não tem custos  
para as farmácias,  
e melhora o serviço  
e as vendas. 

Se a Revista Saúda tem valor, deve ser tratada 
como tal. Não deve ser espalhada pela farmá-
cia nem misturada com publicidade ou outras 

publicações. Sempre que isso acontece, está a dizer-se 
aos clientes que a Revista Saúda não interessa.

Cada farmácia vai receber duas capas duras da 
revista. Poderá colocar ambas no expositor, ou 
uma delas e o catálogo de pontos. Não use o 

expositor Saúda para distribuir publicidade ou revistas de 
terceiros. Proteja a sua marca.

1 2
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Todos os exemplares da Revista Saúda devem 
ficar no interior do balcão, na zona de atendi-
mento. É nesse local que ocorre a maioria das 

interacções com os clientes e é nesse momento que a 
Revista Saúda pode fazer maior diferença.

Podemos dar-lhe alguns exemplos. Se estiver-
mos a falar de uma cliente grávida, a Revista 
Saúda pode ser oferecida fazendo referência 

aos vales de produtos para bebé. Se o cliente tiver mais 
de 65 anos, a edição de Dezembro da Revista Saúda tem 
um artigo sobre suplementos alimentares particularmente 
úteis na terceira idade. 

Cada cliente é diferente e tem necessidades 
específicas. É importante ter isso em conta 
e fazer uma oferta personalizada da revista 

quando decorre o aconselhamento terapêutico. Entre 
artigos e vales de desconto, a Revista Saúda tem sempre 
conteúdos que podem ajudar no momento da venda. 

Utilizar a Revista Saúda da forma correcta só tem 
benefícios: mais reconhecimento para a marca 
Saúda, melhor relação com os utentes, mais ven-

das, mais e melhor farmácia.

3

5

4

6
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A PRIMEIRA 
ENCICLOPÉDIA  

DA CURA
O Cânone da Medicina,  

do persa Avicena, foi a primeira 
obra dedicada às ciências da 

Saúde, há dez séculos.  
O manuscrito sobre  

a Farmácia e a Medicina está  
exposto Museu da Farmácia.

TEXTO: SÓNIA BALASTEIRO 

           LIVRO
DE AVICENA
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Farmacêutico árabe na sua botica, ocupado na preparação de um medicamento.  
As substâncias são conservadas em garrafas e em potes em faiança e frascos de vidro
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:E scrito no século XI pelo persa Avicena, o se-
gundo volume da verdadeira enciclopédia 
inaugural de Medicina da História, o Cânone 

da Medicina, é um dos «pilares» do espólio do Museu da 
Farmácia, em Lisboa. 

«Não é apenas um livro de ciência: é um livro que 
fundamenta o próprio espaço de farmácia. Informa o 
que é o farmacêutico, que tem de ser um profissional 
das ciências da vida», sublinha o director do Museu, 
João Neto. 

Homem de ciência e de filosofia, Avicena, como 
ficou conhecido no Ocidente, viveu 57 anos (entre 980 e 
1037), no coração do Império Persa. E ficou para a His-
tória como o sábio que compilou, pela primeira vez, os 
conhecimentos médicos e farmacológicos essenciais 
para interpretar e ser mais eficaz no combate à doença. 
Os 14 manuscritos – que serviriam de base a todo o 
conhecimento das ciências da Saúde até ao século XVIII. 

O contexto em que viveu o também médico era propí-
cio. Entre o século VIII e o século XII, a zona onde hoje é a  
Palestina «era uma plataforma muito interessante do ponto 
de vista do conhecimento científico e do entrosamento 
entre os vários saberes», lembra João Neto. «Ali se encon-
travam os saberes da Índia e da China, através da Rota da 
Seda; o conhecimento árabe, do Império Persa; e, porque 
aquela zona é banhada pelo Mediterrâneo, o europeu, que 
congrega o conhecimento judaico. Jerusalém era o lugar 
onde se encontrava o mundo».

Quando surge Avicena, o mundo islâmico está, por-
tanto, na vanguarda do conhecimento na área da saúde. 
«Os hospitais e as universidades estavam juntos, porque 
uniam a investigação com a experiência. A partir do século 
IX, os hospitais islâmicos já tinham zonas de separação de 
doenças, sobretudo as doenças contagiosas. E é Avicena 
que nos dá as explicações até do próprio contágio das 
doenças». 

Avicena é um espírito curioso. «É, por exemplo, um 
dos primeiros a estabelecer uma relação entre questões 
de saúde mental e o seu tratamento através de medica-
mentos, da água e do local», refere o director, notando que 
esta é uma visão da farmácia islâmica: «A noção da impor-
tância de um bom ambiente para o tratamento». 

No segundo volume do seu Cânone da Medicina, uma 
das obras mais importantes que escreveu, o cientista fez 
uma análise de 700 substâncias de um cariz farmacoló-
gico. «É bastante, em termos de conhecimento e saber.  

Garrafa com corpo 
globular e gargalo 
alto, do Império 
Otomano

O Cânone da Medicina, por Avicena, pode ser 
visto no Museu da Farmácia, em Lisboa
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Avicena faz uma união de várias interpretações e isso sig-
nifica que o livro dele tem um conhecimento científico tão 
grande, tão importante, que se torna a base do conheci-
mento da Saúde até ao século XVIII. São poucos os livros 
e poucos os cientistas que vão perdurar tanto tempo. No 
século XVIII, surge uma nova arma que permite outra inter-
pretação, o microscópio».

Há outro dado importante para contextualizar a peça 
exposta no Museu da Farmácia, em Lisboa, sublinha o 
mesmo responsável: «Escolhemos este livro por ser sim-
bólico. Nesta altura, dá-se uma outra inovação, a passagem 
da seda para o papel. O mundo islâmico precisava de con-
solidar o seu conhecimento e esta nova textura permite-o». 

Felizmente, o conhecimento árabe não ficou contido: 
veio para a Europa, «através das rotas e dos hospitais mili-
tares que estavam na Palestina e em Jerusalém, sobretudo 
os da Ordem Militar de São João de Jerusalém e os Teutó-
nios, mais abertos».

No século XII, as obras de Avicena começam a ser 
traduzidas, primeiro para hebraico e depois para latim.  
O manuscrito patente no Museu, uma «peça essencial», é 
um original editado em latim precisamente nesse século. 

LIVRO DE  
AVICENA TEM  

UM CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO TÃO GRANDE,  
TÃO IMPORTANTE, QUE 
SE TORNA A BASE DO 
CONHECIMENTO DA SAÚDE 
ATÉ AO SÉCULO XVIII, 
ALTURA EM QUE SURGEM OS 
PRIMEIROS MICROSCÓPIOS

:O

Nele contam-se cerca de 700 substân-
cias terapêuticas, um tratado de vene-
nos, e uma lista de receitas e prepara-
ções medicinais. Trata-se, precisa João 
Neto, de um volume em que «a Farmácia 
e a Medicina ficam unidas, com inter-
pretações e método, o que o torna real-
mente importante».

Simultaneamente, na Europa, as far-
mácias começavam a ser fortemente 
regulamentadas pelo Estado e imple-
mentadas nas cidades, em locais a que 
a população pudesse recorrer em segu-
rança. Recorde-se que, em plena Idade 
Média, as pessoas tinham uma espe-
rança média de vida curta. Surgiram 
então, no século XII, as primeiras leis 
de regulamentação da profissão farma-
cêutica: «tinha de ser uma pessoa não 
da economia, mas da ciência, sobretudo 
uma pessoa das ciências da vida». Por 
isso, o Cânone da Medicina era uma obra 
fundamental para qualquer profissional 
de saúde. 

Botica árabe, em que se vê o farmacêutico al-sayãdilah a pesar e dispensar 
os medicamentos em potes de faiança e em sacos. As primeiras boticas 
surgiram em Bagdade, no século VIII
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:O  Orçamento do Estado (OE) para 2017 traz 
algumas novidades interessantes. A de 
maior visibilidade é que disponibiliza aos 

contribuintes do IRS, a partir deste ano, uma “declaração 
automática” (DAT), gerada internamente pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT), com base nos elementos resi-
dentes nos seus sistemas de informação.

A declaração, que irá ser disponibilizada no Portal das 
Finanças, tem, à partida, natureza provisória, ficando a 
aguardar que a acção ou a inacção do contribuinte, por con-
firmação expressa ou por omissão, a converta, ou não, em 
declaração definitiva. A conversão em definitiva, a fazer-
-se, dará como cumprida a obrigação de apresentação da 
declaração de rendimentos prevista no artigo 57.o, CIRS.

Com a DAT provisória, a AT colocará, também, no Portal 
das Finanças, à disposição dos contribuintes: 

• A liquidação do IRS – também provisória – efectuada 
com base nos elementos constantes dessa declara-
ção, sendo que, no caso de contribuintes casados ou 
unidos de facto, se disponibilizará uma liquidação 
para cada regime (tributação separada e conjunta);

• Os elementos que serviram de base de cálculo das 
deduções à colecta (elementos pessoais e dados 
transferidos do “e-factura”, depois das correcções 
legalmente aplicáveis). 

A DECLARAÇÃO 
AUTOMÁTICA  

DO IRS POR J. A. CAMPOS CRUZ
CONSULTOR DA ANF

O QUE É A DECLARAÇÃO AUTOMÁTICA?

A DAT deve ser vista como mais uma etapa do processo 
de simplificação declarativa, no âmbito da qual também já 
se enquadrava toda a evolução no pré-preenchimento das 
declarações até à versão que conhecemos.

Até aqui, os contribuintes têm podido aceder, no 
momento em que preparam a sua apresentação, a uma 
declaração já com alguns campos preenchidos (rendimen-
tos e deduções), embora as áreas de pré-preenchimento 
possível se tenham limitado à informação que a AT processa 
e à que pode obter de terceiros com poucas reservas de 
fiabilidade.

No caso da pré-preenchida, não se estava, formalmente, 
perante uma declaração de rendimentos, só se podendo, 
através dela, dar cumprimento a essa obrigação declarativa 
depois de se proceder à sua correcção, validação e, final-
mente, submissão no Portal das Finanças. Como se referiu 
no ponto anterior, a declaração automática que agora se 
irá colocar à nossa disposição, embora provisória numa pri-
meira fase, passará a ter, mais tarde, valor declarativo defi-
nitivo, ainda que não haja, do contribuinte, a manifestação 
expressa dessa vontade.

Oferecia-nos a declaração pré-preenchida, pelo menos, 
a vantagem de nunca corrermos o risco de, por descuido, 
vermos uma declaração que não preenchemos convertida 
em definitiva.
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ABRANGÊNCIA

O universo dos contribuintes que terão à sua disposição, 
no Portal das Finanças, uma DAT preparada para servir 
de ponto de partida do processo declarativo será definido 
através de decreto regulamentar.

O que já se sabe é que, relativamente ao ano fiscal 
de 2016 (declaração a apresentar em 2017), só os contri-
buintes com residência em território português e que aqui 
tenham obtido, exclusivamente, rendimentos do trabalho 
dependente, de pensões (excluídas as pensões de alimen-
tos) e tributados pelas taxas liberatórias, sem opção pelo 
englobamento, e que tenham sido comunicados pelas res-
pectivas entidades devedoras, é que terão uma DAT à sua 
disposição, nos termos do que atrás se referiu (disposição 
transitória prevista artigo 193.o da Lei do OE 2017).

Fica, ainda, fora da DAT quem usufrua de benefícios 
fiscais e não tenha acréscimos ao rendimento por incum-
primento das condições relativas a benefícios, quem tenha 
pago pensões de alimentos, quem tenha dependentes a 
cargo e quem tenha deduções relativas a ascendentes.

AS FARMÁCIAS

• As farmácias que sejam detidas por empresas em 
nome individual deixam os seus titulares fora da DAT. 
As empresas individuais só estariam abrangidas pela 
DAT se fosse possível antecipar o processo de deter-
minação do lucro tributável da categoria B do IRS 
(rendimentos empresariais), o que não parece, para 
já, equacionável;

• Os sócios de sociedades comerciais que detenham 
farmácias poderão ter uma DAT à sua disposição 
se, no ano a que respeita a declaração, não houve 
lucros distribuídos ou, tendo havido, não foi feita a 
opção pelo seu englobamento (submissão dos lucros 
a retenção na fonte, à taxa liberatória). Isto, sem pre-
juízo das restantes situações de exclusão referidas 
no ponto anterior.

NOTAS FINAIS

Para que a declaração automática e a liquidação que a tem 
como base não tenham de ser corrigidas, é importante que, 
até 15 de Fevereiro de cada ano, acedendo à sua página 
pessoal do Portal das Finanças, o contribuinte:

• Indique os elementos pessoais que relevam para o 
cálculo da liquidação do seu IRS (elementos reporta-
dos a 31 Dezembro do ano a que respeitam os rendi-
mentos). Se essa indicação não for feita dentro desse 
prazo, a declaração e a liquidação provisórias são 
efectuadas com base nos elementos considerados 
na liquidação do ano anterior;

• Confirme, corrija e valide, no “e-factura”, as “dedu-
ções à colecta” que a AT processou e considerou 
dedutíveis. No caso de facturas de despesas de 
saúde com taxa de IVA a 23%, continua a ser neces-
sária a indicação da existência de receita médica.

Os contribuintes podem apresentar normalmente a sua 
declaração de rendimentos, ignorando a existência da DAT 
que lhe é disponibilizada no Portal das Finanças. Mesmo que 
a DAT tenha sido convertida em definitiva, por confirmação 
expressa ou por omissão, o contribuinte poderá entregar, 
sem qualquer penalidade, uma declaração de substituição 
até 30 dias contados sobre a data da liquidação (n.o 3 do 
artigo 58.o-A).

ELEMENTOS  
QUE RELEVAM 

PARA O CÁLCULO 
DA LIQUIDAÇÃO DO 

SEU IRS

PÁGINA PESSOAL 
DO PORTAL 

DAS FINANÇAS

CONFIRME,  
CORRIJA E VALIDE, 
NO “E-FACTURA”,  

AS “DEDUÇÕES  
À COLECTA” 

SÓCIOS DE SOCIEDADES COMERCIAIS

FARMÁCIAS

DATSEM LUCROS DISTRIBUÍDOS
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Trinta e sete 
coberturas numa 

única apólice.

VÁRIOS 
RISCOS, 

UM ÚNICO 
SEGURO

:P rimeiro foram ouvidas as farmácias. 
Recolhidas as sensibilidades, traçou-
-se um seguro multirriscos desenhado 

à medida das suas reais necessidades. Garantindo 
maior protecção às farmácias, o seguro definido pela  
Associação Nacional das Farmácias e pela corretora 
AON, em 2016, abrange, numa única apólice, 36 cober-
turas automáticas. Em 2017 passará a incluir o recei-
tuário electrónico.

Com a informação recolhida de farmacêuticos, 
directores-técnicos e proprietários de farmácias, 
sobre as preocupações relativas à protecção do 
património e seus activos, foi desenhada, de raiz, 
uma solução integrada e adaptada às necessidades 
das farmácias – níveis de cobertura muito abrangen-
tes, franquias reduzidas (nos poucos casos em que 
as mesmas são aplicáveis) e preços competitivos em 
comparação com os praticados no mercado.

«Optámos por agregar a subscrição da totalidade 
dosriscos disponíveis numa única apólice, com ganhos 
de eficiência administrativa para todos os envolvidos 
muito superiores ao que é a prática no mercado», 
sublinha Sónia Bermejo, responsável da área de ges-
tão de seguros, na ANF.

As primeiras apólices foram contratualizadas em 
Janeiro de 2016 e, no final de Outubro, já haviam sido 
subscritas 487.

TEXTO: RITA LEÇA

OJE HÁ 
FARMÁCIAS 

COM 70% DA FACTURAÇÃO 
PROVENIENTE DE RECEITUÁRIO 
ELECTRÓNICO. SENDO  
QUE A TENDÊNCIA PASSA  
PELA GENERALIZAÇÃO  
DESTA REALIDADE, OPTÁMOS  
POR CONSIDERÁ-LA  
NA APÓLICE»

«H
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Mas quais são as áreas em que as farmácias se sentem 
mais expostas? «Pela informação que recolhemos, são: 
assalto à mão armada, vandalismo, incêndio e inundação.  
E, de facto, são poucas as apólices multirrisco que têm 
este tipo de riscos na cobertura base e apenas três fran-
quias», destaca Sónia Bermejo, adiantando que, «os 
casos de furto ou roubo de valores, em caixa, cofre ou 
em trânsito, estarão cobertos pela apólice».

Uma outra inovação é a protecção da facturação do 
receituário electrónico. Conforme faz notar, «hoje em 
dia, já há farmácias em que 70% da facturação vem de 
receituário electrónico. Em algumas, este valor chega a 
90%. E a tendência será mesmo de generalização desta 
realidade. Precisamente por isso, achámos que a inclu-
são deste aspecto na apólice era muitíssimo importante, 
sendo que no futuro poderá evoluir para uma cobertura 
mais completa», acrescenta.  

Por último, a responsável salienta uma preocupação 
que foi transmitida, inicialmente, por várias farmácias: a 
dificuldade de, em tempo útil, actualizar a sua apólice de 

multirriscos, de forma a evitar uma situação de infra-se-
guro. Este seguro garante um diferencial de erro de 30% 
sem penalização para a farmácia, ao contrário do que é 
praticado na generalidade do mercado, em que a mar-
gem de erro possível é de apenas 10%.

O prazo médio de regularização dos sinistros reclama-
dos pelas farmácias, nos primeiros nove meses do ano, foi 
de 22 dias. Um prazo abaixo da média do mercado.

Do universo de sinistros que foram participados 
à ANF, cerca de 97% deram lugar ao pagamento de 
indemnização.

Acresce que, também na área dos multirriscos, «foram 
muitos os contactos de farmácias que, embora não 
tenham aderido à oferta ANF/AON, solicitaram a nossa 
ajuda e acompanhamento na resolução de alguns pro-
blemas, nomeadamente ao nível dos sinistros. O que só 
vem comprovar a máxima de que esta é mais uma área da 
ANF para prestar um serviço de qualidade às farmácias, 
tenham ou não o seguro subscrito por nosso intermédio», 
garante a responsável.

DE 1 DE JANEIRO A  31 DE OUTUBRO  2016

487 22
APÓLICES JÁ SUBSCRITAS

DIAS

Para simular, subscrever ou consultar as condições que se aplicam em cada uma das apólices,  
consulte o ANFOnline.

1

8
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22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

DOS SINISTROS PARTICIPADOS 
À ANF DERAM LUGAR AO 
PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO

97%
É O PRAZO MÉDIO DE 
REGULARIZAÇÃO DOS SINISTROS



UMA APÓLICE 
=

37 COBERTURAS
=

APENAS TRÊS FRANQUIAS*

QUEDA DE AERONAVES E TRAVESSIA  
DA BARREIRA DO SOM

INCÊNDIO, RAIO E EXPLOSÃO

INUNDAÇÕES
CHOQUE OU IMPACTO 
DE OBJECTOS SÓLIDOS

FENÓMENOS 
SÍSMICOS*

CHOQUE OU IMPACTO  
DE VEÍCULOS TERRESTRES

ALUIMENTO 
DE TERRAS

DANOS 
POR ÁGUA

TEMPESTADES

ACTOS DE VANDALISMO 
E MALICIOSOS

TERRORISMO

RISCOS ELÉCTRICOS

DANOS EM BENS 
DO SENHORIO

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 
DE ESCOMBROS

EQUIPAMENTO 
ELECTRÓNICO – FIXO

GREVES, TUMULTOS 
E ALTERAÇÃO DA 
ORDEM PÚBLICA

FURTO OU ROUBO  
(NÃO INCLUI VALORES)***

QUEBRA DE VIDROS, 
LETREIROS E ANÚNCIOS 

LUMINOSOS**

FURTO OU ROUBO  
DE VALORES, INCLUINDO 
ASSALTO À MÃO ARMADA

PRIVAÇÃO  
DE USO DO LOCAL 

ARRENDADO  
OU OCUPADO

ENCARGOS COM DESTRUIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS

BENS DE TERCEIROS  
EM PODER DO SEGURADO
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PROTECÇÃO AOS CLIENTES 
DENTRO DA FARMÁCIA 

(ACIDENTES PESSOAIS, ROUBO  
DE DINHEIRO E OBJECTOS PESSOAIS)

RESPONSABILIDADE 
CIVIL

HONORÁRIOS  
DE ARQUITECTOS, 

PERITOS E TÉCNICOS

PESQUISA, LOCALIZAÇÃO 
E REPARAÇÃO DE AVARIAS

PROTECÇÃO DO SEGURADO E SEUS 
COLABORADORES DENTRO DA FARMÁCIA 

(ACIDENTES PESSOAIS, ROUBO DE DINHEIRO  
E OBJECTOS PESSOAIS)

DANOS ESTÉTICOS

QUEBRA OU QUEDA 
DE ANTENAS 

EXTERIORES OU TSF
DERRAME DE ÓLEO  

DE SISTEMAS  
DE AQUECIMENTO

QUEBRA OU QUEDA 
DE PAINÉIS SOLARES

GUARDA  
DE CONTEÚDOS

MUDANÇA TEMPORÁRIA

ASSISTÊNCIA AO 
ESTABELECIMENTO

DESPESAS JUDICIAIS 
DECORRENTES  

DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL EXTRACONTRATUAL

RECEITUÁRIO 
(ELECTRÓNICO)

 * FRANQUIA DE 5%  
DO CAPITAL SEGURO

 ** FRANQUIA DE 100€
 *** FRANQUIA DE 10%, 

MÍNIMO DE 125€

RECEITUÁRIO 
(FÍSICO)

AS FARMÁCIAS PEDIRAM 
SIMPLICIDADE  
DE PROCESSOS. 
ESTA É A NOSSA RESPOSTA:

> DESDE A SIMULAÇÃO  
À SUBSCRIÇÃO,  
ESTÁ TUDO  
NO ANFONLINE.  
BASTA ACEDER À ÁREA  
DE APLICAÇÕES.

> E PORQUE A VIDA NÃO 
PÁRA NO MOMENTO  
DA SUBSCRIÇÃO E  
OS AZARES ACONTECEM, 
ESTÁ GARANTIDA UMA 
COBERTURA DE 30% 
SOBRE VALORES 
ENTRETANTO ADQUIRIDOS 
E NÃO DECLARADOS 
À SEGURADORA.
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Vendas Novas  
na História  

e no presente.

TERRAS 
NOBRES

59

TEXTO: RITA LEÇA
FOTOGRAFIA: CÉU GUARDA
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:H á mais em Vendas Novas do que as famo-
sas bifanas - a palavra mais lida quando 
se visita a avenida principal da cidade, 

atravessada pela Estrada Nacional 4. E se pairar alguma 
dúvida, esta começa a dissipar-se facilmente no momento 
em que se descobre a origem do nome. Por aqui vive-se 
ainda com os vestígios de uma história que tem todos os 
ingredientes para apimentar um bom livro: príncipes e 
princesas, festas, viagens e lazer com travo a realeza. 

O povoado terá nascido por volta de 1526/32, segundo 
os manuais que desvendam o nome da cidade alentejana, 
pertencente ao distrito de Évora. Mas a nós, a história é 
contada por José Ribeiro, ribatejano de sangue, alente-
jano de coração. Vive em Vendas Novas há muitos anos 
e conhece bem os nomes que outrora deram origem à 
cidade. 

Tudo surgiu com a necessidade de se criar uma esta-
lagem para albergar o rei D. João III e a sua comitiva, 
durante a longa travessia de um dia inteiro, que então se 
exigia, para ir desde a Aldeia-Galega (agora Montijo) até 
Montemor-o-Novo. A tal estalagem, também chamada de 
“venda”, ficou edificada em 1532, por ordem de D. Teodó-
sio I, quinto duque de Bragança.

A iniciativa rapidamente atraiu os comerciantes que ali 
construíram mais um pouso comercial. Para os viajantes, 
aquelas terras ficaram conhecidas como “As Vendas” e, 
por serem recentes no lugar, “Novas”.

Nos bastidores da Farmácia Ribeiro confirmamos a his-
tória em alguns dos vários livros que José Ribeiro guarda. 
«Sou um leitor compulsivo», admite, numa das salas do 
«edifício mais bonito de Vendas Novas», como descreve 
o farmacêutico. E não é exagero. Recuperado há quatro 
anos, mantém a traça original e é, de facto, um dos mais 
belos da cidade. Hoje conta com 15 colaboradores. 

A HISTÓRIA É 
CONTADA POR 
JOSÉ RIBEIRO, 
RIBATEJANO 
DE SANGUE, 
ALENTEJANO  
DE CORAÇÃO.

QUI, AINDA SE VIVE 
COM OS VESTÍGIOS 

DE UMA HISTÓRIA COM  
OS INGREDIENTES CERTOS 
PARA CONDIMENTAR UM  
BOM LIVRO: PRÍNCIPES  
E PRINCESAS, FESTAS, 
VIAGENS E LAZER COM  
TRAVO A REALEZA

:A
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A PAIXÃO
José Ribeiro é um apaixonado por 

automóveis. Entre os muitos que 
já teve, o carocha amarelo – um 

Volkswagen Beetle de 1967 – está no 
top das suas preferências

FARMÁCIA RIBEIRO 
O edifício onde a farmácia está localizada, 
recuperado há quatro anos, exibe a traça original, 
que faz dele um dos mais bonitos da cidade
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Mas a vida profissional de José 
Ribeiro não é apenas uma linha recta. 
Pelo contrário, teve várias curvas e, 
algumas delas, até ao céu, ou não 
tivesse, durante os tempos de estu-
dante, trabalhado como mecânico de 
motores de aviões na Força Aérea. 

José fala do passado com mais 
carinho do que com nostalgia, e os 
olhos brilham de modo inconfundí-
vel quando nos revela a sua paixão: 
os automóveis. Dos «muitos» que já 
teve, apresenta-nos um da sua elei-
ção – um Volkswagen Beetle de 1967, 
amarelo. Como resistir? 

Foi no clássico carocha que segui-
mos para almoçar, no restaurante  
O Escondidinho, mas não sem antes 
descobrirmos mais um marco da pre-
sença da realeza por estas terras: o 
Palácio do Vidigal, no monte que lhe 
dá o nome. Um lugar quase encan-
tado, mandado construir pelo rei  
D. Carlos I, para descanso e lazer. 

Um edifício impressionante, sem ser extravagante. Está 
acompanhado por uma pequena capela, «recuperada há uns 
anos e onde já se realizaram vários casamentos», como nos 
conta o capitão Renato Rupio, enquanto mostra o lugar onde 
se inclui também uma praça de touros diminuta, criada para 
satisfazer os gostos do monarca. No total, são cerca de seis 
mil hectares, uma herdade que pertence hoje à Fundação da 
Casa de Bragança.

«Onde agora há pinheiros, havia no passado trigo, milho e 
demais cereais. E lá em cima, no monte, viva a família Serrano, 
que mandava nisto tudo. Eles vinham a cavalo até cá abaixo, 
para dar ordens aos empregados», revela o capitão Renato 
Rupio. Hoje, além da falta de plantação, também a grande casa 
necessita de obras de manutenção, sendo a antiga cozinha do 
rei o lugar com mais vida – é lá que, de tempos a tempos, o 
Clube de Caçadores de Terras d’El Rei de Vendas Novas orga-
niza os seus encontros, em jeito de almoços bem recheados.

«Para chegar a esta espécie de casa de férias, o rei man-
dou construir a linha férrea entre Lisboa e Vendas Novas.  
D. Carlos I descia do comboio na estação de Bombel, onde o 
esperava uma charrete que o conduzia, por ali, até ao palá-
cio», conta José Ribeiro, nas traseiras da estação, com o dedo 
estendido para um caminho sinuoso e de terra batida, entre 
milhares de árvores.

FARMACÊUTICO CONVIDA
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PALÁCIO DO VIDIGAL
Casa mandada 
construir pelo rei  
D. Carlos I, para seu 
descanso e lazer

O ESCONDIDINHO
Remodelado há vários anos, este é 
um dos restaurantes favoritos dos 

habitantes de Vendas Novas
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S CAMINHOS 
DE TERRA 
BATIDA POR 

ONDE ANTES PASSAVAM 
AS CHARRETES DO REI SÃO 
HOJE  OS ELEITOS DE JOSÉ 
RIBEIRO PARA A PRÁTICA 
DE CICLISMO, UM GOSTO 
HERDADO DO PAI, QUE 
CHEGOU A SER O DIRECTOR 
DA VOLTA A PORTUGAL

:O

Caminhos que José Ribeiro atra-
vessa quase diariamente de bici-
cleta, outra das suas paixões e que 
remonta aos tempos de infância, 
quando acompanhava o pai, então 
director da Volta a Portugal, nas 
provas pelo país. Hoje, faz parte do 
ADN, clube de ciclismo da região.

Ao que parece, por aqui o des-
porto é um interesse consensual. 
«Toda a minha gente gosta de gran-
des eventos desportivos», refere o 
farmacêutico, explicando assim a 
importância do complexo despor-
tivo de Vendas Novas, com piscina 
olímpica e pavilhão, palco de «even-
tos grandiosos» entre os grandes e 
os mais modestos clubes nacionais. 
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No final, nada como um bom brinde para repre-
sentar o espírito de camaradagem, num lugar onde 
a produção de vinho tem renome, como provam as 
extensas vinhas que adornam o horizonte. 

E quando já estamos a imaginar cenários de filme 
com reis e rainhas, ficamos a saber que a relação 
entre a monarquia e Vendas Novas não fica por aqui. 
E melhor: vai além-fronteiras. O monumental edifício 
da actual Escola Prática de Artilharia foi, em tem-
pos, palco de «troca de princesas» entre Portugal e 
Espanha, quando os casamentos eram arranjados em 
nome dos interesses dos reinos – foi lá que D. José I  
recebeu a Infanta de Espanha D. Maria de Bourbon, 
e o rei de Espanha D. Fernando VI recebeu em casa-
mento a Infanta de Portugal D. Maria Bárbara de 
Bragança. Depois ganhou o nome de “palácio das 
passagens”, por ser um local de descanso determi-
nante nas viagens da realeza.

Hoje, o mesmo palácio acolhe cerca de 200 pra-
ças, uma centena de oficiais e sargentos e perto de 
300 militares que vivem no edifício e imediações, e 
que compõem a Escola Prática de Artilharia. Além 
disso, há mais 400 hectares de terreno para a rea-
lização de exercícios militares e testes de artilharia, 
assim a capela real, doada ao povo por D. Maria II, 
em 1841. 

Após a visita, José Ribeiro mostra-nos, com orgu-
lho, uma das suas medalhas – atribuída, precisa-
mente, pelo comandante da Escola Prática de Artilha-
ria, pelo seu «contributo activo em Vendas Novas».  

TROCAS  
DE PRINCESAS
Situado no centro da 
cidade, o “palácio das 
passagens” foi palco de 
casamentos arranjados 
entre Portugal e Espanha.  
Hoje está sob alçada  
do Exército, ali 
funcionando a Escola 
Prática de Artilharia.  
Na fotografia ao lado,  
vê-se a entrada da 
escadaria principal, 
culminando numa obra em 
azulejo pintado à mão. 
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Um reconhecimento que parece merecido, pela forma 
como José Ribeiro conhece a maioria das gentes da sua 
região, observamos nós. O farmacêutico, por seu turno, 
sorri, com um orgulho tímido. 

Esta é uma terra cheia de contrastes. Entre o mesmo 
verde onde se desenvolve a vinicultura, «firmas chine-
sas, alemãs, etc.» compõem o parque industrial, funda-
mental para o desenvolvimento da região. Descobertas 
feitas ao ritmo do carocha amarelo, enquanto passamos 
pelo colégio de freiras Laura Vicuña, «uma extensão do 
colégio de Cascais».

Depois de tantas viagens a diferentes tempos da 
História numa mesma cidade, torna-se imperioso um 
momento de pausa. José Ribeiro leva-nos, então, ao jar-
dim municipal, para relaxar e disfrutar da natureza, um 
espaço que também é palco de várias festas da cidade. 
Já de saída, o farmacêutico revela-nos, por fim, o seu res-
taurante de bifanas de eleição: a Casa da Clara, «a última 
na avenida principal». 

ENDAS NOVAS 
É HOJE 

UMA TERRA DE 
CONTRASTES, COM O 
VERDE DA VINICULTURA 
A CONVIVER COM  
O PARQUE INDUSTRIAL, 
PRINCIPAL MOTOR DA 
ECONOMIA DA REGIÃO

:V

ESCOLA PRÁTICA DE ARTILHARIA
Salão nobre, apenas aberto ao público 

durante cerimónias especiais
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RESTAUR ANTE  
O ESCONDIDINHO
R. Estevão de Almeida, 6 
T. 265 892 688

RESTAUR ANTE  
PL ANO B
Jardim Público de Vendas 
Novas 
T. 265 891 500

ALBERG ARIA ACE Z
Largo de 5 de Outubro 
T. 265 809 300

ESCOL A PR ÁTICA  
DE ART ILHARIA
Avenida da República
T. 265 809 800

:1

:2

:3

:4

MOMENTOS DE LAZER
O grande parque da cidade oferece 
aos seus habitantes e visitantes 
tempos agradáveis junto da 
natureza
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:A  crise de Aljubarrota, salvaguardadas as devidas 
diferenças, ajuda-nos a compreender a crise 
das farmácias e a nossa resposta colectiva.

As circunstâncias históricas, ontem como hoje, eram 
particularmente difíceis.

Em Aljubarrota, o país também estava fragilizado, sem 
recursos e em risco de perder a independência.

Lutámos com um pequeno exército contra um exército 
numeroso.

Era fácil vaticinar a nossa derrota e a vitória do 
adversário.

Mas não só vencemos como consolidámos a nossa 
independência rumo a um dos períodos mais brilhantes da 
nossa história: os Descobrimentos.

Em Aljubarrota, saímos vencedores de uma batalha 
que parecia perdida.

Vemos nesse confronto histórico uma certa seme-
lhança com o heroísmo dos proprietários de farmácia no 
tempo presente.

Proprietários de farmácia e seus colaboradores são 
os heróis do combate à crise que se instalou no sector no 
período da Troika.

Instalada a crise, as farmácias ficaram muito fragiliza-
das, à beira da destruição, pela avalanche de medidas que 
se abateram sobre elas.

Os seus recursos eram insuficientes e o sector entrou 
em colapso. 

Não faltou quem vaticinasse o nosso fim.
Mas resistimos.
À semelhança de Aljubarrota, as farmácias lutaram 

contra o destino que parecia traçado.
Fomos corajosos e determinados.
Unidos, soubemos agir naquilo que dependia de nós.

AS  FARMÁCIAS  
DE  AL JUBARROTA 

Reestruturámos as farmácias. 
Mantivemo-nos unidos, como unido se manteve o 

pequeno exército em Aljubarrota.
Preservámos a aliança com os doentes e construímos 

novas alianças.
Soubemos antecipar movimentos e definir objectivos 

de curto, médio e longo prazo.
Lutámos corajosamente, como os nossos antepassados.
Não vencemos a batalha, mas sobrevivemos e começa-

mos a ter esperança no futuro.
Somos os heróis da resistência à crise do Estado.
Aqui chegados, é tempo de construir o futuro.
Não esperamos novos Descobrimentos, mas apenas 

condições para cumprir com dignidade a missão de ser-
viço público que nos está confiada.

Estreitaremos relações com os doentes e os consumi-
dores em geral. 

Reforçaremos a cooperação e o espírito de compro-
misso com os parceiros da Farmácia.

Promoveremos políticas colectivas de agregação da 
rede de farmácias, sem prejuízo da liberdade individual de 
cada uma delas.

Continuaremos a defender uma política sustentável de 
financiamento da Saúde e do sector.

Daremos prioridade aos objectivos de médio e longo 
prazo, porque são estes que garantem a reconstrução 
duradoura do negócio das farmácias.

O espírito de Aljubarrota é a nossa determinação, a 
nossa coragem, a nossa capacidade de organização e de 
combate, com os olhos postos na vitória.

O pior tempo já lá vai, mas o melhor ainda não chegou.
Todos juntos, vamos lutar por ele.
Vamos vencer!

     PAULO 
  CLETO 
      DUARTE
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