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Caras e Caros Profissionais de Farmácia, 

 

Vamos vencer o COVID-19.  

Cada um de nós deve acordar todos os dias com essa certeza. 

Sei como é difícil este momento.  

Somos profissionais de saúde, mas também somos pessoas.  

Sabemos como proceder tecnicamente, mas também temos emoções.  

Anima-nos o dever para com os doentes, mas também temos família. 

Desejo, um dia, ter oportunidade de dizer pessoalmente a cada um de vós uma simples 

palavra, com um aperto de mão: 

OBRIGADO. 

Por isso vos escrevo. 

A ANF está profundamente reconhecida aos 20 mil profissionais que fazem das farmácias 

a maior e melhor rede de Saúde Pública em Portugal. 

Não vos vamos falhar nunca.  

Neste momento, apoiar-vos na vossa heróica missão é a única prioridade das equipas da 

ANF e das empresas do Grupo. 

É nossa primeira prioridade garantir o equipamento de protecção individual de que 

precisam para atender os cidadãos que nos procuram. 

Também é nossa prioridade garantir a continuidade do fornecimento de medicamentos 

e produtos de saúde, com especial atenção aos essenciais neste momento. 

Vamos fazer mais. 

Estamos a criar condições para facilitar a relação à distância com os utentes, para que 

possam planear melhor as suas idas às farmácias. 

Estamos a iniciar uma campanha de informação à população sobre a forma adequada de 

reagir a sintomas suspeitos, contactando o SNS 24, e de se comportar em ambiente de 

farmácia. 
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Vamos criar mecanismos para apoiar as entregas ao domicílio. 

Também não vamos falhar aos nossos utentes. 

Estamos a construir, com a entidade reguladora e com as ordens profissionais, condições 

regulamentares para garantir a continuidade dos tratamentos para além das prescrições 

médicas. 

Estamos todos a trabalhar 24 horas por dia. 

Façam-nos chegar os vossos problemas, estamos cá para isso. 

E confiem em nós. 

Enfrentem os dias livres do stress causado pela informação errada proveniente de redes 

sociais e de outras fontes não validadas. 

A Linha de Apoio ao Farmacêutico já está ao vosso serviço. 

Mantemos diariamente toda a informação actualizada, através da Newsletter ANFOnline 

do final do dia. 

Os departamentos técnicos e científicos que sempre suportaram a nossa actividade estão, 

como vós, mais activos do que nunca.  

Os fundadores da ANF tiveram a visão de desenhar o nosso sector para responder a um 

momento como este. 

Estamos há 44 anos a preparar-nos. 

Já começámos a ganhar esta guerra, graças à vossa competência, sentido de missão e 

altruísmo. 

Aceitem o meu caloroso cumprimento,  

 

 

  Paulo Cleto Duarte 

Presidente da Direcção 

 

Lisboa, 18 de Março de 2020 
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