
   
 
 
 

Eleito com 89% dos votos 
 

Paulo Duarte é o novo presidente da ANF 
 

Paulo Duarte foi hoje eleito Presidente da Direcção da Associação Nacional das Farmácias (ANF) para 

os próximos três anos, sucedendo a João Cordeiro. 

 

A Lista A foi eleita com 89% dos votos para a Direcção, 88% para a Mesa da Assembleia Geral, 86% 

para o Conselho Disciplinar e 87% para o Conselho Fiscal. 

 

Caracterizando a sua candidatura como “o assumir de responsabilidades de uma nova geração”, 

Paulo Duarte reforçou, ao longo de toda a campanha, que o sector “tem de resistir no presente e 

projectar o futuro, com respeito por um passado que fez das Farmácias portuguesas uma referência 

nacional e internacional”. Com esse objectivo, o novo presidente da ANF propõe-se “construir um 

novo modelo de Farmácia que garanta a sua sustentabilidade”. 

 

Paulo Duarte chega à Presidência da ANF depois de mais de 10 anos como secretário-geral e um ano 

como vice-presidente da Direcção da Associação. Licenciado em Ciências Farmacêuticas pela 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e com um MBA em Gestão de Informação pela 

Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, iniciou a sua 

actividade profissional na Indústria Farmacêutica, na Johnson & Johnson. Foi secretário-técnico da 

Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA e secretário-geral da Ordem dos Farmacêuticos.  

 
Os resultados hoje apurados correspondem a uma participação de 70% do universo de eleitores – votos presenciais de 

hoje e recepcionados até ontem por correio. Os resultados finais são apurados no próximo dia 11 de Maio, data em que 

serão escrutinados os restantes votos por correspondência, que chegarão na próxima semana. 

 

Em anexo: CV de Paulo Duarte. 
 
 
 

Informações adicionais: Ana Fonseca 

LPM Comunicação 

Tel .  21 8 5 08 110  /  961  77 5 79 1 : :  an afo nse ca @ lp mc om. pt  

Ed.  L is boa  Or ie nt e,  Av .  I nf ant e D.  He nr i qu e,  333  H  -  Escr i tó r io  49,  180 0 -2 82 L i sbo a  

www. lp mc om .p t  

 

 

mailto:anafonseca@lpmcom.pt
http://www.lpmcom.pt/

