
 

   
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Ministro da Saúde e Presidente da ANF realçaram o impacto das farmácias nas comunidades 
 

FARMÁCIA DE CASTRO VERDE VENCE PRÉMIO JOÃO CORDEIRO – 
INOVAÇÃO EM FARMÁCIA  

 
 
A Farmácia Alentejana, em Castro Verde, foi a grande vencedora da edição de 2016 do Prémio João 

Cordeiro, na categoria Reconhecimento de Farmácia. O anúncio foi feito no sábado, 15 de Outubro, 

durante a 2.ª Gala Solidária das Farmácias, que contou com a presença do ministro da Saúde, 

Adalberto Campos Fernandes, e do presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF), Paulo 

Cleto Duarte. 

Depois de ponderada deliberação, o júri decidiu galardoar a Farmácia Alentejana pelo 

desenvolvimento de um projecto-piloto de gestão de medicamentos para doentes polimedicados. O 

sistema já abrange 50 utentes, mas a directora técnica da Farmácia Alentejana, Maria Celeste Caeiro, 

referiu que o objectivo é alargá-lo a mais doentes. "Acredito que esta iniciativa promove uma maior 

proximidade das farmácias com a população", sublinhou. 

No seu discurso, o presidente da ANF realçou a importância das farmácias e da acção da Associação 

Dignitude, com o Programa Abem, num contexto em que 1 em cada 5 portugueses não tem 

capacidade financeira para adquirir todos os medicamentos de que precisa. "A conta na farmácia era 

e é uma instituição. Todos sabemos isso.", referiu Paulo Cleto Duarte. 

Por sua vez, o ministro da Saúde realçou a excelente cooperação institucional da ANF com o Governo 

e disse que o "país sofreu muito e empobreceu muito". Adicionalmente, sublinhou a importância do 

papel desempenhado pelas farmácias comunitárias e de associações como a Dignitude, que "foram 

capazes de preencher um espaço do qual o Estado se afastou". Durante o seu discurso, Adalberto 

Campos Fernandes aproveitou para anunciar que o Executivo está a estudar a hipótese de, em 2017, 

distribuir nas farmácias comunitárias os medicamentos sólidos para o VIH, e que o diploma do 

programa para a troca de seringas nas farmácias já foi assinado por si e pelo ministro das Finanças. 

 

Lisboa, 18 de Outubro de 2016 

 



 

 

 
Sobre o Prémio João Cordeiro: 
O Prémio João Cordeiro – Inovação em Farmácia atribui este ano o prémio na categoria Reconhecimento de Farmácia. 
Destinada às farmácias, pretende reconhecer as intervenções com relevância na comunidade, onde se destaque o papel 
das farmácias e das suas equipas nas dimensões de desenvolvimento profissional, responsabilidade social e inclusão na 
comunidade. 
www.premiojoaocordeiro.pt 
www.facebook.com/premiojoaocordeiro 
 
Sobre a Associação Dignitude: 
A Associação Dignitude é uma instituição particular de solidariedade social, de abrangência nacional, e que tem como 
missão a promoção e o desenvolvimento de programas de grande impacto social, que promovam a qualidade de vida e o 
bem-estar dos portugueses. É uma associação de pessoas, para pessoas e que conta, de forma agregadora, com a união 
do sector da saúde, bem como do sector social e de toda a sociedade civil. 
www.dignitude.org 
 
Sobre o Programa Abem 
O Programa Abem é o primeiro programa dinamizado pela Associação Dignitude e pretende dar resposta aos problemas 
de acesso ao medicamento motivados pelo actual contexto socioeconómico. O Abem resulta de várias parcerias instituídas 
com entidades a nível local - autarquias, IPSS e outras instituições da área social. É um projecto que se pretende agregador 
de tantos outros já existentes no terreno para a maximização dos recursos disponíveis. 
 

Números do Programa Abem: 
1.519 beneficiários 
625 famílias beneficiárias 
149 farmácias parceiras 
1.068 receitas dispensadas ao abrigo do Programa Abem 
13 entidades referenciadoras 
11 concelhos abrangidos 
www.dignitude.org/abem/ 
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