©TIAGO MACHADO

EDITORIAL

:Q

uando a sida aterrorizou a sociedade portuguesa, os farmacêuticos responderam na
linha da frente. Eu ainda era uma criança,
mas conheço muitos colegas que viveram
essa história por dentro. Devo-lhes a vocação que me
trouxe até aqui.
No início, era o medo. Muito medo. Os profissionais de
saúde, que têm sentimentos e família como toda a gente,
não ficaram imunes a ele.
Os farmacêuticos, à época, tiveram a graça de contar nas suas fileiras com uma mulher excepcional, muito
à frente do seu tempo. Maria Odette dos Santos Ferreira
foi a maior inimiga do vírus em Portugal. Encontrou em
João Cordeiro, presidente da ANF, um cúmplice à altura.
Como resultado, as farmácias lideraram no terreno a
grande batalha de saúde pública do final do século XX.
Farmacêuticos de todo o país trocaram seringas, muitas
delas infectadas, junto da população de risco.
Antes disso, havia agulhas espalhadas nas nossas
cidades. Eu era criança e lembro-me de as ver nas praias
de São Torpes e Porto Covo.
Uma avaliação da Comissão Nacional de Luta Contra
a Sida concluiu que o Programa Troca de Seringas evitou
o contágio de sete em cada dez utilizadores de drogas
injectáveis. A Organização Mundial de Saúde considerou a
experiência portuguesa «um exemplo a seguir». O nosso
programa foi replicado em muitos países.
Nos anos oitenta e noventa, os farmacêuticos comunitários evitaram milhares de mortes desnecessárias.
Ao mesmo tempo, em laboratórios de todo o mundo, a
investigação científica fazia a sua corrida contra o tempo.
Maria Odette dos Santos Ferreira, para nosso orgulho,
também foi protagonista dessa parte da história.
A indústria farmacêutica deu muito à Humanidade no
século XX. Antes da viragem de milénio, conseguiu uma
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última grande vitória: os medicamentos anti-retrovirais.
A sida é hoje uma doença crónica. Já deixou de liderar a
tabela das morbilidades. A esperança média de vida dos
portadores do vírus da imunodeficiência humana (VIH)
aproxima-se, cada vez mais, da verificada na generalidade da população.
Os farmacêuticos hospitalares têm sido, nas últimas
décadas, os maiores aliados dos doentes na aventura que os
devolveu à vida. No início, o perfil dos anti-retrovirais levantava graves problemas de reacções adversas e de adesão à
terapêutica. Não foi, seguramente, um combate fácil.
Só este facto teria justificado o reconhecimento da
carreira farmacêutica hospitalar há várias décadas. Parabéns à bastonária dos farmacêuticos e ao actual ministro
da Saúde: mais vale tarde do que nunca.
Agora que a adesão à terapêutica se tornou mais fácil,
o Governo também decidiu delegar parcialmente nas
farmácias comunitárias a dispensa dos medicamentos
aos cerca de 30 mil doentes portugueses. Para testar a
medida, foi iniciado um projecto-piloto com portadores
do VIH seguidos no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, que
se voluntariaram para passar a receber medicamentos e
aconselhamento numa farmácia à sua escolha.
Os resultados do inquérito de satisfação que publicamos nesta edição mostram que os doentes estão unanimemente satisfeitos. Ganharam tempo, conforto e até um
pouco mais de privacidade.
Os resultados deixam-me tão orgulhoso dos meus colegas de faculdade que trabalham em farmácias comunitárias como daqueles que seguiram a carreira hospitalar. Os
doentes estabelecem diferenças claras entre as condições
ambientais dos dois modelos. Mas essa discrepância não
chega a ter significado estatístico na avaliação dos profissionais. A percepção dos doentes quanto à competência
dos farmacêuticos é sempre extraordinária.
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Umas farmácias ainda resistem,
outras sucumbem à crise.
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O SNS DESAPARECEU
DA ALDEIA
REPORTAGEM: SANDRA COSTA
FOTOGRAFIA: PEDRO MARTINS

FARMÁCIA LOUREIRO
(2000-2012)
LOUREIRO, PESO DA RÉGUA
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s 1.300 habitantes de Loureiro e alguns
das aldeias vizinhas iam à farmácia fazer
testes ao colesterol e à diabetes, levar
injecções ou vacinas, tratar feridas ou pôr gotas nos
olhos. O serviço farmacêutico ia muito além da dispensa
de medicamentos. As pessoas passavam muitas vezes
só para esclarecer dúvidas e receber aconselhamento.
«Éramos uma família. Havia tempo para conversar com
as pessoas, aconselhá-las e prestar-lhes os cuidados
de que precisavam para terem uma vida com saúde»,
Loureiro tem 1.300 habitantes. Com as condições actuais
de mercado, uma farmácia não pode sobreviver aqui

recorda a antiga directora-técnica, Amélia Rodrigues.
Dulce Maria dos Anjos, moradora de Loureiro, é diabética. Era a farmacêutica quem lhe administrava a insulina. Quando a farmácia fechou, e como tinha «medo das
agulhas», durante mais de um mês deslocava-se diariamente ao posto médico da Régua, até ganhar coragem
para injectar-se sozinha. «Era muito boa pessoa, sempre
prestável. Se a gente não tivesse dinheiro para pagar a
medicação, ela vendia-nos às prestações».
Em Janeiro de 2012 encerrou o centro de saúde. Foi
«a machadada final», nas palavras de Amélia Rodrigues.
A Farmácia Loureiro, que já se debatia com graves dificuldades económicas, fechou as portas para sempre quatro
meses depois.
O SNS desapareceu abruptamente da aldeia. Para ter
acesso a médicos e a medicamentos, a população tem
agora de deslocar-se a Peso da Régua. Sete quilómetros
e meio, uma hora e meia a pé. «Eu vou de carro, porque
tenho carro, senão tinha de ir no autocarro. Estamos
muito isolados», lamenta Joaquim Rodrigues, 72 anos,
proprietário do café Central, que é também dono de um
táxi. Ele e a irmã, Maria Helena, eram clientes habituais
da Farmácia Loureiro. «Íamos lá comprar medicamentos,
medir a tensão, tirar sangue ou levar injecções. Ali fazia-se tudo. Agora, para tomarmos uma injecção temos de
ir à Régua», indigna-se outro morador, Manuel Cardoso
Pinto, conhecido por Galochas.
As dificuldades de deslocação levam muitos idosos
a descurar a sua saúde. O Centro Social e Paroquial S.
Pedro de Loureiro procura evitar o pior. Uma funcionária
desloca-se diariamente à Régua para marcar consultas
e trazer medicação. «Mas os utentes acabam por não
usufruir, pois não indo eles directamente à farmácia há
certas coisas que poderiam fazer e não fazem», diz Isabel Taveira, há dez anos directora-técnica da instituição.

:E

M JANEIRO DE
2012 ENCERROU
O CENTRO DE SAÚDE. FOI
«A MACHADADA FINAL», CONTA
A ANTIGA PROPRIETÁRIA.
A FARMÁCIA SÓ AGUENTOU
MAIS QUATRO MESES
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ARA TER ACESSO
A MÉDICOS E A
MEDICAMENTOS, A POPULAÇÃO
TEM AGORA DE DESLOCAR-SE
A PESO DA RÉGUA

José Mário fez parte do executivo da junta de freguesia
que trouxe a Farmácia Loureiro para a aldeia

Maria Helena e o irmão, Joaquim Rodrigues,
eram clientes habituais da Farmácia Loureiro

A pedido da Junta de Freguesia de Loureiro, a Farmácia Moderna, de Peso da Régua, vai à freguesia duas
manhãs por semana. «Minimiza os problemas, mas não
os resolve», diz José Mário, actual tesoureiro, que faz
parte da junta de freguesia há mais de 20 anos. Falta a
proximidade que existia antes, que permite criar relação
e gerar confiança. «Antes, as pessoas iam à farmácia
fazer o controlo de rotina e aconselhar-se quando tinham
um determinado sintoma. Hoje, como sair da freguesia
é um transtorno enorme, os idosos deixam arrastar os
problemas de saúde até quase não poderem mais»,
denuncia aquela assistente social. A
consequência é o aumento dos riscos
de saúde, sobretudo nas pessoas de
idade. «A farmácia faz muita falta e
o centro de saúde também. Estão a
arrastar tudo para os meios urbanos
e as freguesias ficam completamente
desprovidas de recursos. É muito
grave, sobretudo tendo em conta a
crescente taxa de envelhecimento».
A Farmácia Loureiro contava
com uma equipa de quatro pessoas
«bem formadas, que prestavam um
óptimo aconselhamento à população», garante a antiga proprietária e
directora-técnica, Amélia Rodrigues.
Entregava medicamentos ao domicílio e prestava pequenos cuidados
de saúde a quem tinha dificuldades
de locomoção. Organizava actividades como peddy-papers, acções de
recolha de medicamentos para reciclagem e caminhadas contra a obesidade. Tinha uma coluna informativa
no jornal local.
Tudo corria bem. Não passava
pela cabeça de Amélia Rodrigues
que pudesse correr mal. Mas correu.
O primeiro sinal aconteceu em 2005,
quando ouviu anunciar a intenção
de vender medicamentos não sujeitos a receita médica em parafarmácias. Teve receio. Seguiram-se as
sucessivas alterações legislativas
ao negócio farmacêutico: a liberalização da propriedade, a obrigatoriedade de alargamento dos horários de funcionamento, as baixas
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«A farmácia faz muita falta e o centro de saúde
também», diz a assistente social Isabel Taveira

de preços de medicamentos e os cortes nas margens
fixadas pelo Estado. «A margem de lucro era inferior
aos custos fixos da farmácia. Não era má gestão minha.
Simplesmente, a cada dia que eu abria a farmácia tinha
prejuízo», relata Amélia Rodrigues. A farmacêutica
lamenta que as medidas de austeridade não tenham
tido em conta o impacto nas microempresas como a
dela. «Entre 2005 e 2010 houve seis reduções obrigatórias nos preços dos medicamentos. O impacto foi brutal
para a capacidade financeira de uma pequena farmácia
do Interior, como a minha».

Amélia Rodrigues foi directora-técnica
da Farmácia Loureiro durante 12 anos

:M

UITOS IDOSOS
PERDERAM VIGILÂNCIA.
«NÃO INDO ELES DIRECTAMENTE
À FARMÁCIA, HÁ CERTAS COISAS
QUE NÃO FAZEM»
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UM MILAGRE
COMUNITÁRIO
REPORTAGEM: CARLOS ENES E PATRÍCIA FERNANDES
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO
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eis anos depois do encerramento do centro de
saúde, uma farmácia
no Verdelho é uma improbabilidade
estatística. Para quem tem carro,
sobram duas extensões de saúde,
com atendimento em dias salteados.
Na Póvoa de Santarém, às terças e
sextas-feiras de manhã e quintas-feiras da parte de tarde. Em Achete,
às quartas de manhã e nas tardes de
segunda a quinta-feira. Para se orientarem, os doentes levam para casa
um horário, como antigamente as
crianças da escola. O melhor é telefonarem antes de se fazerem à estrada,
porque há muita falta de médicos e
algumas consultas são desmarcadas.
O Verdelho é terreno agrícola atravessado por uma estrada municipal.
Nas bermas, um comboio de casinhas
portuguesas de azulejos anuncia que
aqui ainda vive gente. A viúva Alzira
mora em frente à farmácia. Queixa-se da epilepsia que lhe apareceu ao
caminho, do vento frio a bater-lhe na
cara e das saudades do marido. Morreu-lhe «já lá vão seis anos». Anda
com o retrato dele no porta-chaves
e o saco de medicamentos sempre à
mão, «ai Jesus, isso não pode falhar».

Alzira Guerra, epiléptica, vive sozinha. Fechado
o centro de saúde, espera não ficar sem farmácia

Margarida Paulino veio à farmácia
pedir um número de telefone

FARMÁCIA
HIGIENE
VERDELHO,
PÓVOA DE SANTARÉM
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Maria Rosa e Joaquim Santos param o carro à porta e gritam
pelo «careca», para que lhes traga os medicamentos

Os doentes crónicos caem muitas vezes na farmácia
para renovar a medicação sem receita médica. A directora-técnica já se habituou a aliviar as regras para não
estrangular a saúde das pessoas. «Tentamos que não
lhes falte medicação nenhuma. Fazemos vendas suspensas, o que não se deve fazer, mas pronto», confessa
Sónia Nobre. Como pensões agrícolas não chegam para
depositar a parte comparticipada pelo SNS, a farmácia
assume o risco. «O problema é que, para obterem uma
receita médica, os doentes estão uma semana à espera,
ou mais», descreve António Brás, 56 anos, técnico de farmácia e proprietário.
O pai, farmacêutico, passou-lhe o estabelecimento
e ensinamentos práticos, sobre a profissão e o negócio,
que davam para dois livros de instruções. Ele veio para o
Verdelho aos 18 anos e agarrou-se logo ao balcão. Hoje,
ainda faz de tudo, mas especializou-se na contabilidade e
em fazer amizades. «A farmácia só sobrevive graças aos
utentes que gostam de nós. Temos clientes de Lisboa que
vêm cá ao fim-de-semana aviar as receitas».
— Ó careca! Ó careca! Já tens aí a encomenda?
Um carrito pequeno, daqueles que só requerem
carta de condução para motociclos, pára à frente da
farmácia. Joaquim Santos, 78 anos, e Maria Rosa, 75, só
de vidros abertos cabem lá dentro. A Farmácia Higiene
não tem ’Farmadrive’ mas faz atendimentos do outro
lado da estrada. O homem fica ao volante. Ela só sai do
carro para a fotografia. Um pouco corado, mas muito
contente, o técnico de farmácia leva um medicamento
para a asma e alivia a bata para receber dois beijos e um
piropo da mulher.

— O careca hoje está tão bonito!
Maria Rosa ganhou a vida a cortar eucaliptos. Abateu tantos que ganhou no corpo a robustez das árvores.
Pariu cinco filhos em casa, o que lhe deu um mestrado
prático em Economia. Ainda hoje poupa nas falas e corta
a direito os argumentos:
— Venho sempre aqui porque ‘semos’ bem tratados e
porque fazem fiado.
«É um risco, mas se não fiarmos perdemos os clientes», expõe António Brás. Esta tradição antiga da Farmácia Higiene tornou-se um problema sério com a crise económica, que faz uma pescadinha de rabo na boca com a
crise de valores.

:A

FARMÁCIA ADIANTA
AOS DOENTES AS
COMPARTICIPAÇÕES DO SNS.
«TEMOS DE CORRER O RISCO.
ELES ESPERAM UMA SEMANA,
OU MAIS, PARA OBTER
UMA RECEITA»
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«Antigamente, todos pagavam
sempre ao mês e tinham as continhas
mais ou menos em dia. Agora não é
bem assim», lamenta Sónia Nobre.
Tirou o curso em Coimbra, casou e
veio para aqui há 16 anos, mal concluiu
o estágio. A liberalização do sector
começou pouco depois. Os cortes e
as medidas de austeridade vieram a
seguir. «Esta crise já vai muito longa!
Pensava que a crise ia durar menos
tempo, mas está a demorar a sair»,
desabafa Clarisse Brás, ajudante de
farmácia e mulher do proprietário.
Os ‘livros de instruções’ do fundador
começaram a falhar pelo lado do negóAntónio Brás trabalha de segunda
cio. Em 2015, soaram as campainhas
a sábado, das oito da manhã às nove
da noite. «Estou sempre disponível»
de alarme. «Chegámos a ter em risco
o fornecimento diário de medicação,
por falta de pagamento aos fornecedores», confessa a directora-técnica.
Como uma família unida, Sónia,
Clarisse e António arregaçaram as
mangas para sobreviver. A facturação
não permite contratar mais ninguém.
«O desgraçado do patrão não tem
horário», descreve a farmacêutica.
António vive na farmácia de segunda
a sábado, das oito da manhã às nove
da noite. «Estou sempre disponível.
Ainda agora me telefonou um cliente
de Santarém e vou desenrascá-lo
à hora de almoço. Nós vivemos do
receituário, agradecemos a todos que
venham cá». Aos domingos, o casal faz
«A farmácia é dos poucos pontos de apoio
que nos restam», afirma Ana Vieira,
trabalho voluntário, a servir refeições
atendida pela farmacêutica Sónia Nobre
domiciliárias a idosos, mas se for preciso abre a farmácia a um cliente aflito.
Outro vizinho é Manuel Ferreira, 101 anos. Anda com
andarilho devido a uma fractura do fémur, mas continua
bom de cabeça. A farmácia está sempre aberta para as
necessidades dele. O filho recusa aviar medicamentos
noutro sítio. «São umas pessoas fantásticas. Quando é
preciso vão lá a casa medir glicémias e com o aparelho de
tensão», descreve António Meireles, reconhecido. Também Margarida Paulino, outra viúva, só vem aqui buscar
os medicamentos para a hipertensão, mesmo que vá a
uma consulta em Santarém. Hoje só apareceu «porque
precisava fazer um telefonema».

EQUIPA
DA FARMÁCIA
SÃO TRÊS PESSOAS.
NÃO É POSSÍVEL
CONTRATAR MAIS
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COMUNIDADE
FAZ O QUE PODE
PARA EVITAR A FALÊNCIA:
«SÓ RESISTIMOS GRAÇAS
ÀS PESSOAS QUE GOSTAM
DE NÓS»

A Farmácia Higiene é um milagre económico porque a
comunidade faz o que pode para evitar o encerramento.
«Tudo o que eu posso fazer que me mantém viva e que
justifica os locais de trabalho que existem eu tento continuar a fazer», resume Ana Viera. Esta mulher de olhos
azuis irradia boa energia». Foi 42 anos educadora de
infância, as lições dela são simples. «A farmácia é dos
poucos pontos de apoio que restam à comunidade.

Manuel Ferreira, 101 anos, e o filho,
António Meireles, 78, são clientes fiéis,
para evitar que a farmácia feche
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FARMÁCIA DO VALE
CURRAL DAS FREIRAS,
MADEIRA

HÁ
13 ANOS
EM RISCO
REPORTAGEM: VERA PIMENTA
FOTOGRAFIA: PEDRO FARIA

:C

ercado de enormes montanhas, num vale
profundo no coração da Madeira, esconde-se o Curral das Freiras. Outrora refúgio de
escravos e foragidos, o antigo Curral da Serra herdou o
seu nome em 1566, quando serviu de esconderijo às freiras do Convento de Santa Clara durante o saque do Funchal por corsários franceses.
Entre as casinhas pintadas de todas as cores e os prados verdejantes que, ao longe, lembram o cenário de um
filme de fantasia, ergue-se a Farmácia do Vale. Pequena
em tamanho, mas grande no serviço que presta todos os
dias às cerca de 2.000 pessoas que ali vivem.
Tudo começou em 2002, por ocasião da abertura
de um concurso para instalação de novas farmácias. Os
oito anos de serviço da proprietária e directora-técnica
valeram-lhe o Curral das Freiras – um desafio que encarou de bom-grado. «Mas esta história não é um conto

A directora-técnica, Ana Ornelas, gosta que
o atendimento seja sempre personalizado

de fadas», como bem lembra Ana Ornelas, de 47 anos.
«Eu costumo dizer que sempre estive na crise. É que eu
já não abri nesses tempos tão bons de que tanto se fala»,
explica. Dificuldades que se fizeram sentir, desde logo,
na construção da farmácia, que exigiu um largo investimento por parte da proprietária.
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Em 2005 abre a Farmácia do
Vale. Um espaço humilde, de paredes brancas e grandes janelas que
deixam admirar as paisagens lá fora.
Para a população do Curral das Freiras, um serviço há muito esperado,
que veio facilitar muito o quotidiano.
Mas, numa freguesia com uma
população maioritariamente idosa e
com baixo poder de compra, a crise
foi avassaladora. Para Ana Ornelas o
pior ano foi 2012. Por um lado, a redução das margens, a introdução das
margens regressivas e os horários de
55 horas que obrigavam à presença
de dois farmacêuticos na farmácia.
«Cativar as pessoas é complicado»,
explica a proprietária. E continua:
«Eu dei-me muito bem com todos os
farmacêuticos que trabalharam cá,
mas todos eles saíram porque quiseram abraçar projectos mais aliciantes, mesmo gostando muito de estar
nesta farmácia». Por outro lado, o
aumento do desemprego, que obrigou à emigração. Menos crianças e
cada vez mais idosos a viver sozinhos.
Actualmente a Farmácia do Vale
está em Regime de Excepção e
assim continuará enquanto não atingir os limites mínimos de facturação.
E embora reconheça este avanço
na legislação, Ana Ornelas considera que ainda há muitas falhas
por combater: «Com este regime
Num vale profundo no coração da Madeira
eu posso ter um horário diferente,
esconde-se o Curral das Freiras
mas as horas estão pré-determinadas. De que me vale ter uma hora de
almoço longa se é a essa hora que a farmácia tem mais
utentes?».
«É difícil sobreviver num contexto destes», desabafa a
proprietária, «mas quando se trata de defender a farmácia eu vou à luta e a minha equipa está comigo», remata.
A estratégia passa por precaver problemas e controlar os
custos fixos, sempre com o apoio dos três técnicos auxiliares que a têm acompanhado nos últimos anos. E, claro,
o ingrediente mais importante: «É preciso acreditar no
projecto. Nós trabalhamos todos os dias para oferecer aos
nossos utentes o melhor, ao melhor preço».

«E

U COSTUMO
DIZER QUE
SEMPRE ESTIVE EM CRISE»,
DESABAFA A FARMACÊUTICA
PROPRIETÁRIA
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Igor Abreu, Fátima Santos, Ana Ornelas e Karina
Ferreira. Esta equipa sabe de cor e salteado
a medicação da maioria dos doentes

Quem entra na Farmácia do Vale é recebido com um
sorriso e tratado pelo nome, numa relação marcada pela
proximidade e pela cumplicidade. No caso dos utentes
mais idosos, os farmacêuticos sabem até os medicamentos que tomam regularmente. O elevado nível de iliteracia
implica uma maior dedicação e cuidado no atendimento:
«temos que ter a certeza de que quando o utente sai daqui
sabe o que vai tomar e como vai tomar», explica a directora-técnica, «precisamos de despender mais tempo, mas,
em retorno, recebemos a confiança das pessoas».

A pensar no conforto dos utentes que não sabem ler, a
farmácia disponibiliza cartões de posologia com desenhos
que representam as diferentes horas do dia. «Já aconteceu os utentes irem a uma farmácia de serviço, depois
de saírem das urgências, e no dia seguinte virem cá pedir
para colarmos os nossos autocolantes», comenta a técnica
de farmácia Karina Ferreira, de 36 anos. Depois de 12 anos
de serviço que «passaram a voar», não restam dúvidas:
«O que eu gosto mais é do atendimento! De conversar com
as pessoas e conhecer as histórias delas».
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«Antigamente só havia uma pequena farmácia, tipo
mercearia, que funcionava nesta rua», conta Isabel Camacho, utente assídua da Farmácia do Vale. Na altura, Isabel
vivia a norte da freguesia, no Pico do Furão, e demorava
uma hora a deslocar-se ao estabelecimento a pé. «Quase
sempre encontrávamos a farmácia fechada e tínhamos de
ir a casa da proprietária, a senhora Cesarina, que simpaticamente interrompia os seus afazeres para nos atender»,
recorda a bibliotecária de 45 anos, acrescentando que,
nesse tempo, os medicamentos e produtos disponibilizados pela farmácia eram muito limitados. «Hoje há pessoas, principalmente as mais idosas, que vão à farmácia só
para desabafar», remata, com um sorriso.
Maria Lucinda de Sousa, de 57 anos, vive no Curral das
Freiras há 26. «Venho sempre cá», atira. Já conhece os
farmacêuticos e gosta da forma como é tratada. «Ainda
há um pedacinho saí daqui com um saco de medicamentos para o meu marido». «Isto é quase uma família!»,
interrompe o filho, Jonas Abreu, de 34 anos. Bombeiro
profissional há 17 anos, desde há três anos que frequenta
a farmácia mais do que nunca: «Venho cá levantar os
leites e os soros para o meu filho». Um dos técnicos é
também o amigo de infância com quem jogava à bola.
«O povo do Curral é muito humilde», conta, e «as pessoas aqui dão muito valor aos bombeiros, à farmácia e ao

«S

ABEM PORQUE
É QUE A NOSSA
BATA É BRANCA? PORQUE
É IMACULADA. NÓS
ESTAMOS CÁ PARA SERVIR»

centro de saúde, porque são serviços que fazem falta».
Recorda também que há muita gente sem transporte ou
com dificuldades de mobilidade, que não consegue deslocar-se até ao Funchal. «Aqui toda a gente se conhece.
Olhe, esta senhora é a dona Maria. Foi contínua na minha
escola primária.», afirma, enquanto abraça uma utente
que acaba de entrar.
«É por isto que o Curral é um lugar maravilhoso para se
trabalhar», desabafa Ana Ornelas. «Eu digo várias vezes
aos meus colegas: “Sabem porque é que a nossa bata é
branca?”» – a equipa em redor sorri – «Porque é imaculada. Nós estamos cá para servir». E o utente, esse, está
sempre em primeiro lugar. É assim há 13 anos.
Para Maria Lucinda de Sousa e o filho,
Jonas Abreu, a Farmácia do Vale é como uma família
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FARMÁCIA TEIXEIRA
(1974-2013)
BAIXA DA BANHEIRA

A CRISE TAMBÉM
LEVA OS MELHORES
REPORTAGEM: VERA PIMENTA

FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO

:E

ra 20 de Dezembro de 2013. O relógio batia
as 19 horas quando a porta da Farmácia Teixeira se fechou pela última vez. Para trás
ficou um projecto de vida, os balcões cobertos e uma
árvore de Natal por desmontar.
Os seis meses de insolvência que antecederam este
desfecho foram os mais difíceis. No «ano do descalabro»,
como lhe chama a ex-proprietária Ana Paula Teixeira,
ainda tentaram fazer um Processo Especial de Revitalização, sem sucesso. Hoje recorda com pesar as oito horas
diárias que passava na farmácia, quase sem medicamentos: «era um tormento entrar lá todos os dias de cara alegre. E claro que as pessoas se apercebiam. Foram meses
e meses a dizer “não temos, não temos”», conta. E as
noites de serviço eram ainda mais angustiantes: «ter as
pessoas à porta às tantas da madrugada a precisar das
coisas e nós sem medicamentos é arrepiante».
Maria Manuela Teixeira, antiga proprietária e directora-técnica, fala destes meses com igual tristeza: «A
minha filha geriu a insolvência, com grande sacrifício. Nós
fazíamos as noites para não ter que pagar horas extraordinárias». Depois de ter investido todas as poupanças na
farmácia e sem solução em vista, a antiga dirigente da
ANF acabou por pedir um crédito pessoal para pagar os
ordenados. «Eu não lido bem com dívidas», desabafa, «e
ter que pensar nos ordenados e nas facturas que tinha
para pagar era uma consumição».

Ambas as proprietárias, mãe e filha, consideram ter
sido «apanhadas pela crise» em 2010, numa fase em
que tinham feito grandes investimentos na farmácia. E
recordam as medidas de austeridade implementadas na
altura, nomeadamente os horários de 55 horas, a baixa
de margens e de preços, e a introdução das margens
regressivas, que tiveram um grande impacto na gestão
do negócio.
Ao longo do tempo, a Farmácia Teixeira esteve
localizada em três edifícios diferentes, sempre na
Baixa da Banheira. Em 1999, 25 anos após a abertura, a farmácia cresceu de um pequeno espaço de
50 m2 para outro quatro vezes maior. Foi também
nesta altura que se formou a sociedade entre mãe
e filha. Já em 2006, exigências da proprietária do
edifício obrigaram à aquisição de um novo espaço.

:A

FARMACÊUTICA
FEZ UM CRÉDITO
PESSOAL PARA PAGAR
ORDENADOS
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«Em cada pessoa eu via uma oportunidade
de melhorar os conhecimentos em saúde e a adesão
à terapêutica», recorda Manuela Teixeira

De um antigo stand de automóveis nasceu o terceiro espaço,
com dois gabinetes de atendimento personalizado, quatro farmacêuticos, três técnicos de farmácia e uma grande aposta
nos serviços farmacêuticos. Uma mudança que, embora arriscada, se traduziu num aumento de 23% nas vendas. Um crescimento considerável, não fosse a chegada da crise.
Do primeiro ao terceiro espaço, a farmácia conquistou
a preferência da população pelos melhores motivos. Para
a antiga directora-técnica, o balcão era um lugar de ensinamento: «Em cada pessoa eu via uma oportunidade de melhorar os conhecimentos em saúde e a adesão à terapêutica». O
que, frequentemente, passava por não vender os medicamentos que as pessoas pediam sem receita médica. «Eu não via na
farmácia a vertente comercial, mas sim a profissional e, muitas vezes, preferi não ganhar para que os doentes ganhassem
em qualidade de vida», esclarece. A Farmácia Teixeira foi uma
das primeiras do país a receber o Certificado de Qualidade ISO
9001:2000, boa fama que lhe valeu até o apreço dos taxistas,
que encaminhavam os utentes do hospital do Barreiro para lá.

:F

OI UMA
DAS PRIMEIRAS
FARMÁCIAS DO PAÍS
A RECEBER O CERTIFICADO
DE QUALIDADE, BOA
FAMA QUE LHE VALEU
ATÉ O APREÇO
DOS TAXISTAS
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Aos 72 anos, Manuela Teixeira é
docente na Universidade Lusófona,
desde 2010 – uma ocupação que lhe
traz «uma alegria imensa». E embora
não se arrependa de nada, deixa um
conselho aos alunos: «Não façam
vendas suspensas e não abram créditos». E fala por experiência própria.
«Era um meio pequeno e eu não tinha
coragem de dizer que não», explica,
acrescentando que mais de 10 mil
euros ficaram por reaver. Decisões
toldadas pelo excesso de empatia que, em retrospectiva, acredita
terem contribuído para situação de
insolvência.
Mas a paixão pelo ensino não é
recente. Enquanto dirigente da ANF
esteve sempre ligada à Área Profissional: fez parte do grupo que formou
a Formação Contínua, e impulsionou
cursos para farmacêuticos e para
técnicos de farmácia. Um gosto que
transpôs para a farmácia, onde motivou a equipa a fazer vários cursos.
Fátima Morgado, antiga ajudante
técnica da Farmácia Teixeira, não
esquece o que aprendeu ao longo dos
anos com a directora-técnica, agora
amiga de longa data. «A primeira vez
que andei de avião foi para fazer uma
formação com a doutora no Porto»,
conta. Aos 70 anos, a “Fatinha da farmácia”, como ainda hoje é conhecida,
recorda este tempo com carinho e,
acima de tudo, muito orgulho. «Eu e
a doutora éramos conhecidas como
“as sempre-em-pé”, porque fazíamos
muitas noites de serviço», recorda.
Mais de 40 anos volvidos, garante:
«A qualquer terra que eu vá, não há
farmácia como aquela».
A 4 de Março de 1974 abria a Farmácia Teixeira, na Baixa da Banheira.
Um projecto de vida de uma mãe e o
futuro de uma filha que nunca quis
ser mais nada que não farmacêutica.
Uma história com tudo para ter um
final feliz.

Enquanto dirigente da ANF, Manuela Teixeira
foi uma das impulsionadoras da formação
contínua para farmacêuticos e técnicos de farmácia

A farmácia conquistou a preferência da população,
mas isso não foi suficiente
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A AUSTERIDADE
CONTINUA
TEXTO: CARLOS ENES

:D

esde 2010, fecharam portas 154 farmácias, na sua maioria por razões económicas.
Neste momento, há mais 649 em risco: 217
enfrentam processos de insolvência e 432 são alvo de
penhoras por parte dos credores.
Portugal tem 2.922 farmácias. Isto quer dizer que a
asfixia económica atinge um quinto da rede? «As pequenas
farmácias, sobretudo do Interior, que servem populações
mais pobres e isoladas, são inviáveis economicamente.
Para dispensarem os medicamentos comparticipados pelo
Estado têm prejuízo», declara o presidente da Associação
Nacional das Farmácias.
O Infarmed lança frequentemente alvarás a concurso,
com o objectivo de garantir a cobertura territorial do serviço farmacêutico. Nestes oito anos, abriram 249 farmácias
em Portugal. Mas o problema de fundo não ficou resolvido.
Uma parte da rede de farmácias tornou-se inviável economicamente. «Depois de terem fechado escolas, centros de
saúde, tribunais e postos dos Correios, temos de decidir se
queremos fechar farmácias. O Estado tem de optar entre
abandonar as populações mais desfavorecidas e devolver
sustentabilidade ao serviço farmacêutico», resume Paulo
Cleto Duarte.
A legislação portuguesa determina que o preço dos
medicamentos resulta da média dos preços praticados
em Espanha, França e Itália. Só que as farmácias e o sector grossista são excluídos desse critério, que é aplicado

apenas à indústria farmacêutica. Se as farmácias em Portugal tivessem a margem média dos países de referência,
como é considerado para definição do PVA industrial,
teriam uma margem superior em 202,3 M€ por ano.
Por outro lado, o sector farmacêutico sofreu cortes seis
vezes superiores ao preconizado pela Troika, o que não
tem paralelo em Portugal. O Memorando de Entendimento
celebrado com o Estado português preconizava uma redução de 50 M€ nas margens de farmácias e distribuidores.
As medidas de austeridade efectivamente aplicadas pelos
governos conduziram a uma redução de 284 M€.

:F

ARMÁCIAS SÃO
EXCLUÍDAS DO
CRITÉRIO LEGAL PARA
A FORMAÇÃO DO PREÇO
DOS MEDICAMENTOS
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FARMÁCIAS COM ACÇÕES
DE INSOLVÊNCIA OU PENHORA
INSOLVÊNCIA: 217
PENHORA: 432
TOTAL FARMÁCIAS
EM RISCO: 649 (22,2%)
TOTAL FARMÁCIAS
PORTUGAL: 2.922
LEGENDA
< 10%
10% - 20%
20% - 30%
> 30%
FONTE: CEFAR

FARMÁCIAS TÊM MARGEM 66%
INFERIOR À MÉDIA DOS PAÍSES
CONSAGRADOS NA LEI COMO
DE REFERÊNCIA
196,2 %
177,3 %

(MÉDIA PAÍSES
DE REFERÊNCIA)

-66 %
123,6 %

PORTUGAL

FRANÇA

ESPANHA

CRITÉRIO LEGAL

AUSTERIDADE SOBRE
AS FARMÁCIAS SEIS VEZES
SUPERIOR AO PREVISTO
PELA TROIKA

TROIKA

REAL

-50 M€

-284 M€

ITÁLIA

Se as farmácias fossem remuneradas pelo critério
consagrado na lei para determinar a remuneração
da indústria farmacêutica teriam uma margem superior
em 202,3 M€ por ano.

A Troika impôs à Distribuição (Farmácias + Grossistas)
uma redução de 50 M€ de margem, mas o sector
sofreu medidas de austeridade seis vezes mais graves,
no valor de 284M€.
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VIA VERDE
ALARGA
E CHEGA
À MADEIRA
REPORTAGEM: SANDRA COSTA
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO

:H

á dez novos medicamentos incluídos na Via
Verde do Medicamento (VVM), a que correspondem 18 apresentações farmacêuticas. É o resultado de novo protocolo entre as principais
associações da cadeia do medicamento: Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma), Associação
dos Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos
(Groquifar), Associação de Distribuidores Farmacêuticos
(ADIFA), Associação de Farmácias de Portugal (AFP) e
Associação Nacional das Farmácias (ANF).
«É um passo no bom sentido, mas há ainda muito caminho a percorrer. A Via Verde do Medicamento deve integrar todos os medicamentos cuja continuidade terapêutica
deva ser assegurada por razões de saúde pública, com os
quais tenha havido problemas de abastecimento nos últimos meses», declara Nuno Flora, secretário-geral da ANF.
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:E

M 2017, FALTARAM
48 MILHÕES
DE EMBALAGENS
DE MEDICAMENTOS
QUANDO AS FARMÁCIAS
OS PEDIRAM

No ano passado, registou-se em Portugal 48 milhões
de falhas de embalagens de medicamentos no momento
em que as farmácias as pediram aos distribuidores. A
VVM, criada em Julho de 2015, com o patrocínio do Infarmed, entidade reguladora do sector do medicamento, tem
precisamente como missão promover o acesso dos doentes a medicamentos críticos, sem alternativa terapêutica e
que apresentam disponibilidade reduzida no mercado. O
objectivo prático é garantir que, no prazo de 12 horas, os
medicamentos incluídos na VVM possam estar disponíveis
em qualquer farmácia do país.
O alargamento da VVM também se deu em termos
geográficos, passando a incluir, desde 20 de Abril, a Região
Autónoma da Madeira. Em comunicado, a ANF saudou a
decisão do Governo Regional da Madeira de implementar
a Via Verde do Medicamento no arquipélago. «Os madeirenses podem contar com as farmácias, até ao limite das
nossas forças, para resolver o problema da falha de medicamentos», assegurou o presidente Paulo Cleto Duarte.
A ANF mostrou-se ainda disponível para contribuir para
a implementação, na Madeira, do regime de incentivos à
dispensa de medicamentos genéricos, que em 2017 permitiu uma poupança adicional de 10,4 milhões de euros
aos doentes no continente. Essa disponibilidade estende-se ao Programa Troca de Seringas, que está presente em
mais de 1.640 farmácias e «é um importante contributo no
âmbito da saúde pública para a redução da infecção VIH
e Hepatites entre os utilizadores de drogas injectáveis».
Em 2017, as farmácias dispensaram mais de 115.000 kits.
«Somos parceiros do Governo da República em todos os
projectos favoráveis à materialização do direito à saúde
dos portugueses. Somos também parceiros do Governo
Regional em todos os projectos para fazer da Madeira um
exemplo neste domínio», resumiu o presidente da ANF.

NOVOS FÁRMACOS NA VIA VERDE
DO MEDICAMENTO
DIABETES:
Lantus 100 U/ml, Solução injectável, Caneta pré-cheia, 3 ml
Insuman Basal 100 U.I./ml,
Suspensão injectável, Caneta pré-cheia, 3 ml
Insuman Rapid 100 U.I./ml, Solução injectável,
Caneta pré-cheia, 3 ml
Apidra 100 U/ml, Solução injectável,
Caneta pré-cheia, 3 ml
Trajenta 5 mg, Comprimidos revestidos por película,
Blister (30 unidades)

DOENÇA DE CROHN
E COLITE ULCEROSA:
Salofalk 500 mg, Comprimidos gastrorresistentes,
Blister (60 unidades)
Salofalk Grânulos 1000 mg x 60,
Granulados gastrorresistentes de libertação prolongada
Pentasa 1000 mg, Comprimidos de libertação prolongada,
Blister (60 unidades)
Pentasa 1000 mg, Supositório, Blister (10 unidades)
Pentasa 1000 mg/100 ml, Suspensão Rectal (7 unidades)
Pentasa 500 mg, Comprimidos de libertação prolongada,
Blister (60 unidades)

ESQUIZOFRENIA:
Abilify Maintena 400 mg, Pó e veículo injectável de libertação
prolongada, Frasco 1,9 ml

DEPRESSÃO:
Brintellix 10 mg, Comprimidos revestidos por película,
Blister (28 unidades)
Brintellix 20 mg, Comprimidos revestidos por película,
Blister (28 unidades)
Brintellix 5 mg, Comprimidos revestidos por película,
Blister (28 unidades)

HIPERTENSÃO ARTERIAL E ABSTINÊNCIA
DE OPIÁCIOS:
Catapresan 0,15 mg, Comprimidos, Blister (60 unidades)

PREVENÇÃO E TRATAMENTO
DE TROMBOEMBOLISMO,
EMBOLISMO SISTÉMICO E AVC
Pradaxa 75 mg, Cápsula, Blister (60 unidades)
Pradaxa 150 mg, Cápsula, Blister (60 unidades)
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DOENTES
APROVAM FARMÁCIAS
TEXTO:
CARLOS ENES
E RITA LEÇA

© CARINA KNIG / GETTYIMAGES

:A

COMPETÊNCIA DOS
PROFISSIONAIS
É UM DADO UNÂNIME
EM AMBOS OS AMBIENTES

:A

dispensa de medicamentos para o VIH-sida nas farmácias comunitárias facilita o
acesso aos medicamentos e corresponde
às melhores expectativas dos doentes. É o que se conclui
de um estudo de satisfação que reuniu peritos do Centro
de Estudos de Medicina Baseados na Evidência (CEMBE)
da Faculdade de Medicina de Lisboa, do Centro de Estudos Aplicados (CEA) da Universidade Católica e do Centro
de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR) da Associação
Nacional das Farmácias (ANF).
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:T

ODOS OS
DOENTES,
SEM EXCEPÇÃO, SE
DECLARAM SATISFEITOS
COM A EXPERIÊNCIA

«Do conjunto de resultados obtidos emergem ideias
de base que incluem a elevada satisfação das pessoas que
vivem com VIH com o serviço prestado, bem como uma
maior comodidade e conveniência nas deslocações à farmácia», conclui o relatório final, apresentado no Infarmed
no dia 27 de Abril.
O estudo abrangeu 43 portadores de VIH, maiores de
18 anos, habitualmente seguidos no Hospital Curry Cabral,
que escolheram um total de 29 farmácias de Lisboa e concelhos limítrofes para passarem a receber os seus medicamentos. Passados seis meses manteve-se a estabilidade
clínica dos doentes, o que foi medido indirectamente por
não terem ocorrido abandonos. A satisfação com os farmacêuticos também não sofreu alterações sensíveis. A
competência dos profissionais é um dado praticamente
unânime em ambos os ambientes. Em todos os outros
aspectos, as farmácias comunitárias alcançaram melhores resultados.
Todos os doentes, sem excepção, avaliam positivamente “a experiência global do serviço” prestado pelas
farmácias comunitárias; 82,5% declaram-se mesmo
“muito satisfeitos”, o que duplica o resultado dos hospitais.
As farmácias conseguem também a aprovação quase
unânime dos doentes num aspecto sensível: 97,5% dos
inquiridos mostrou-se “satisfeito” ou “muito satisfeito”
com a privacidade que lhes foi garantida. Por contraste,
19,5% dos doentes declaram-se insatisfeitos com a privacidade oferecida no meio hospitalar e 22,5% consideram-na
apenas “razoável”. As farmácias também ultrapassam os
hospitais no indicador “dignidade e respeito”.
Como se esperava, as farmácias comunitárias facilitam
o acesso aos medicamentos. Os doentes ganham meia
hora no tempo de deslocação (12 minutos, contra 46 para
chegar ao hospital) e esperam menos tempo para serem
atendidos (cinco minutos, em lugar de 16). Mais de metade
dos doentes (59%) passou a ir buscar os medicamentos a
pé, enquanto no hospital isso só era possível num quinto

TEMPO MÉDIO DE
DESLOCAÇÃO DOS DOENTES

12 MIN

46 MIN

FARMÁCIA

HOSPITAL

TEMPO DE ESPERA
PARA ATENDIMENTO

5 MIN

16 MIN

FARMÁCIA

HOSPITAL

dos casos (19%). Neste aspecto, «os resultados devem ser
interpretados com prudência, uma vez que se trata de
uma amostra num contexto urbano, muito específico, de
pessoas que vivem com VIH seguidas apenas num hospital», descrevem os relatores do estudo, Miguel Gouveia,
economista da Universidade Católica, e Margarida Borges,
directora-adjunta do CEMBE da Faculdade de Medicina de
Lisboa. Neste sentido, «é possível admitir que, por exemplo, em zonas rurais ou em regiões em que a distância
média aos hospitais seja superior, os impactos na comodidade e conveniência das pessoas sejam diferentes».
Estes são os primeiros resultados conhecidos do projecto-piloto em curso no Hospital Curry Cabral, encomendado pelo Ministério da Saúde ao Imperial College, de Londres, e que arrancou em 1 de Dezembro de 2016.
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EXPERIÊNCIA GLOBAL COM O SERVIÇO

39%

39%

22%

82,5 %

17,5 %

DIGNIDADE E RESPEITO

50%

42% 5 % 3 %
87%

13 %

PRIVACIDADE LOCAL

27%

32%

22%

12% 7%

84,5 %

13 %

2,5 %

TEMPO DE ESPERA

26 %

39%

24%

11%
15 % 3 %

82%
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

32 %

39 %

19,5 % 7% 2,5 %

72,5 %

25 % 2,5 %

MUITO SATISFEITO
SATISFEITO
RAZOÁVEL
POUCO SATISFEITO
NADA SATISFEITO
HOSPITAL

INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE
DOENÇA E MEDICAÇÃO

52,5 %

LEGENDA

FARMÁCIA

35 % 12,5 %
75,5 %

19,5 % 5 %

PROFISSIONAL QUE FEZ A DISPENSA

69%

28,5 %

85 %

15 %

2,5 %

Os resultados foram obtidos com base em
dois inquéritos de autopreenchimento, por
parte dos doentes que aceitaram integrar
o estudo. O primeiro, sobre a satisfação
com a farmácia hospitalar, foi realizado
na primeira visita à farmácia comunitária.
E o segundo seis meses depois, com os
mesmos parâmetros, sobre a avaliação da
experiência com as farmácias comunitárias.
«Os inquéritos foram respondidos em papel,
por forma a assegurar a confidencialidade
das respostas», descreve o relatório final.
FONTE: FML, UCP, CEFAR
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MEIO DE
TRANSPORTE
PARA LEVANTAR
OS MEDICAMENTOS
59 %
19 %

A PÉ

23 %
17 %

CARRO

9%
AUTOCARRO
URBANO

22 %

4%
16 %

METRO

4%
AUTOCARRO
SUBURBANO

8%

PROGRAMA DO GOVERNO

:O

Programa do Governo prevê a delegação parcial nas farmácias da dispensa da terapêutica
para o VIH-sida, bem como da terapêutica oral em
oncologia. «Valorizar o papel das farmácias comunitárias enquanto agentes de prestação de cuidados»,
«aproveitamento dos respectivos serviços» e «utilização racional do medicamento» são os argumentos
do Governo para esta reforma.

315 FARMACÊUTICOS
PRONTOS A INTERVIR

:A

té ao momento, 315 farmacêuticos de 204
farmácias estão habilitados pela Ordem dos
Farmacêuticos a fazer a dispensa de anti-retrovirais.
Receberam formação em epidemiologia, clínica, diagnóstico, terapêutica e intervenção farmacêutica na
infecção VIH, bem como sobre o circuito logístico e o
registo do projecto-piloto. O programa informático de
suporte à dispensa de medicamentos foi objecto de
melhorias específicas.

MAIS DE 30 MIL DOENTES

:E

m Portugal, em 2016 encontravam-se em
seguimento cerca de 34 mil portadores de
VIH, dos quais 31 mil tratados com anti-retrovirais. O
sucesso destes medicamentos contribuiu para que os
doentes tenham uma esperança de vida cada vez mais
próxima da verificada na população geral.

1%
COMBOIO

12 %

LEGENDA

FARMÁCIA

HOSPITAL

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

:O

s medicamentos anti-retrovirais já são dispensados nas farmácias comunitárias em
países como a França, Suíça, Bélgica, Itália, Reino
Unido, Suécia, Canadá e Austrália.
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RICARDO
FERNANDES

«É PRECISO ALARGAR
A OUTRAS ZONAS DO PAÍS»

GRUPO DE ACTIVISTAS
EM TRATAMENTO (GAT)

© ALEXANDRE VAZ

«Os portadores de VIH perceberam que o farmacêutico
os trata como a qualquer outro doente e a confidencialidade
está garantida», declara Ricardo Fernandes

:O

impacto do projecto-piloto nos doentes é
«gigante», defende Ricardo Fernandes,
director-executivo do GAT – Grupo de Activistas em Tratamento. «É importante alargá-lo a outras
zonas do país», afirma ainda este observador.
O facto de os doentes poderem escolher a farmácia,
assim como a data e a hora a que vão buscar os medicamentos, representa «uma grande liberdade em relação
ao que acontece hoje em dia», expõe o representante
dos portadores do VIH-sida. «As deslocações ficam mais
baratas e a aquisição dos medicamentos mais rápida». Na
sessão de apresentação de resultados, realizada no Infarmed, no dia 27 de Abril, o director-executivo do GAT considerou «o envolvimento das pessoas e, especialmente,
dos doentes, muito importante para o projecto estar mais
próximo das suas necessidades».

A dignidade dos doentes que aceitaram integrar o
projecto-piloto foi salvaguardada. «Os portadores de VIH
perceberam que não tem mal nenhum ir à farmácia buscar
os seus medicamentos, que o farmacêutico os trata como
a qualquer outro utente e que a privacidade e confidencialidade em relação aos dados de saúde não é exposta»,
relata Ricardo Fernandes. Em lugar de receios, verificam-se ganhos, na medida em que «há uma normalização da
doença do ponto de vista social, pelo facto de as pessoas
verem que pode ser tratada na farmácia».
Durante o estudo, manteve-se a estabilidade clínica
dos 43 doentes envolvidos, o que foi medido indirectamente, por não terem ocorrido abandonos. Ricardo Fernandes lança uma proposta para o futuro: «Gostaria de
ver uma tentativa idêntica, mas com pessoas com problemas de adesão à terapêutica».
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SEGURANÇA ESCREVE-SE
SEM CANETA
REPORTAGEM:
CARINA MACHADO E CARLOS ENES
FOTOGRAFIA:
PEDRO LOUREIRO

:S

omos todos do
tempo em que
aviar uma receita
médica ao balcão das farmácias era um complexo ritual,
que combinava aconselhamento farmacêutico com
trabalhos manuais. O farmacêutico andava sempre
com várias canetas na bata.
Quando chegava o momento
de nos aconselhar sobre o uso
correcto do medicamento,
puxava de uma e escrevia na
embalagem as indicações
principais. Depois recortava,
cuidadosamente, com um
x-acto, os códigos de barras. Finalmente, colava esses
recortes, com fita-cola, na
receita de papel que ficava na Marilene Nascimento é fã das etiquetas de
posologia da Farmácia Central, do Cacém
farmácia.
Com a desmaterialização das prescrições médicas,
as embalagens e os dedos dos profissionais de Farmácia
passaram a estar a salvo de cortes de lâminas. Mas só no
dia 1 de Março o velho ritual passou de vez a assunto de
museu. O projecto de Segurança na Dispensa e Toma de
Medicamentos (SDTM), disponibilizado pela ANF em todas
as farmácias do país, acabou com a era das indicações
manuscritas nas caixinhas de medicamentos.
A rede portuguesa de farmácias é a primeira no mundo
a oferecer aos doentes um serviço de aconselhamento
integrado. Os grandes objectivos são a promoção do uso
correcto dos medicamentos e a melhoria da adesão à
terapêutica. Os portugueses passam a ser informados da

:A

S FARMÁCIAS
PORTUGUESAS SÃO
AS PRIMEIRAS NO MUNDO
A OFERECER AOS DOENTES
ACONSELHAMENTO EM
MÚLTIPLOS CANAIS
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altura certa e da forma correcta de
tomar cada fármaco, através de uma
multiplicidade de canais: etiquetas de
posologia, talões com resumos posológicos, e-mails, mensagens de telemóvel e uma app.
«Em parte alguma a comunicação
farmacoterapêutica está a ser trabalhada como em Portugal», afirma Luís
Lourenço, secretário da Secção de
Farmácia Comunitária da Federação
Internacional Farmacêutica (FIP), que
federa profissionais de todo o mundo.
Há etiquetas de posologia noutros
países, esclarece, «mas a informação
não tem o mesmo nível de customização que cá e as restantes ferramentas que temos no projecto simplesmente não existem neste contexto».
No fundo, o projecto SDTM é
um algoritmo alojado no módulo de
atendimento das farmácias. Por um
lado, "bebe" informação das fichas
dos utentes e, por outro, de bases de
dados científicas permanentemente
actualizadas. Isso permite optimizar
o aconselhamento farmacêutico em
função dos consumidores reais dos
medicamentos. Por outras palavras,
à dona Maria o que à dona Maria diz
respeito.
Esta vantagem conceptual de
partida permite múltiplos resultados
práticos: emissão de alertas para
erros de posologia ou de duplicação
de medicação na altura da dispensa;
frases de segurança adaptadas à
condição de cada utente; envio de
avisos, a posteriori, para a necessidade de reabastecimento, no caso de
medicações crónicas. «Durante anos,
reunimos uma quantidade enorme de
small data. Hoje, as farmácias conhecem, de facto, o historial dos seus
utentes. Isso permite-nos personalizar informação a um ponto difícil de
replicar», afirma Luís Lourenço, que
é também director-técnico da Farmácia Central, no Cacém.

A farmácia imprime etiquetas com
a posologia e cola-as nas embalagens

O sistema bebe informação de bases de dados
científicas actualizadas em permanência
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«UM SALTO
BRUTAL NO TEMPO»
:A

A Farmácia Santo António, em Lisboa, trabalha
com etiquetas de posologia há seis anos

Os dedos dos profissionais das farmácias
livraram-se dos cortes de x-acto

impressão e a digitalização da informação sobre a
toma correcta dos medicamentos constituem, em si próprias, um
reforço da segurança. Os doentes deixam
de estar condicionados à sua capacidade
para decifrar a caligrafia dos farmacêuticos. Também nunca mais vão fazer
um esforço para recordar a mensagem
original manuscrita numa embalagem,
quando a tinta de caneta faz um borrão.
Na Farmácia Central, no Cacém, desde
2014 que não se escreve numa embalagem. Os doentes levam sempre para casa
etiquetas de posologia informatizadas,
que replicam de forma fiel e completa o
que ouviram da boca da equipa da farmácia no momento do atendimento. Todos
os doentes com quem falámos não só
manifestaram o seu agrado como deixaram claro que ficariam muito aborrecidos
caso se vissem privados das etiquetas.
Quem experimenta depressa se habitua
e não admite voltar ao antigamente.
«É um sistema muito prático e bastante mais simples. Não há como esquecer», declara Paulo Fernandes, 41 anos.
Permite-lhe ter «tranquilidade e certeza» de seguir o que lhe foi aconselhado. «São muito mais fáceis de ler, não
há enganos», concorda Marilene Nascimento, 39 anos. É uma fã incondicional
das etiquetas. «Sei que tenho de tomar
o meu medicamento duas vezes por dia.
Mas numa terapêutica nova, sem esta
ajuda, acho que seria complicado».
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As etiquetas de posologia são personalizadas, o que
evita riscos em lares de idosos e famílias numerosas

Com esta experiência de quatro anos, a equipa da Farmácia Central, no Cacém, fala com entusiasmo do serviço
multicanal permitido pelo novo projecto de Segurança na
Dispensa e Toma de Medicamentos (SDTM). A farmacêutica Anita Silva realça a enorme importância para os doentes do que, à primeira vista, parecem ser pequenas coisas. «Temos muitos casos de utentes idosos que, quando
adoecem, perdem autonomia. Muitas vezes deixam de
ser eles próprios cuidadores, de maridos e mulheres, para
passarem a ter alguém que cuida deles, geralmente pouco
familiarizado com a medicação». Nessas situações, as etiquetas com as indicações escritas e a posologia são uma
grande vantagem. «Facilita haver um registo e um histórico», declara a farmacêutica.
As etiquetas do novo projecto SDTM são personalizadas. A pessoa a quem o medicamento se destina é identificada de forma precisa, com três nomes. «Em famílias com
várias crianças, por exemplo, isso é um serviço excelente
que prestamos aos pais», declara Anita Silva. A informação
posteriormente enviada por e-mail é também «um factor
de tranquilidade para as famílias».
A Farmácia Santo António, no bairro de Marvila, em
Lisboa, também trabalha com etiquetas de posologia há
seis anos. «As pessoas não só gostam, como valorizam
imenso o serviço. Em todo este tempo, sempre me disseram “Doutora, isto é uma coisa muito boa que a vossa
farmácia tem”», conta a directora-técnica, Diana Carreira.
Patrícia Moreira, 42 anos, esteve emigrada em Inglaterra. Quando regressou a Marvila voltou a ser cliente

:D

OENTES JÁ
NÃO PRECISAM
DE DECIFRAR A LETRA
DO MÉDICO OU DO
FARMACÊUTICO

da sua farmácia de sempre. Em Inglaterra, estava habituada às etiquetas, por isso não estranhou. «Estranho foi
quando tive de ir, pela primeira vez, a outra farmácia e fui
obrigada a pedir uma caneta para escrever na embalagem as indicações referentes à toma, à dose… Achei aquilo
pré-histórico!». Há dias, tomou contacto com as múltiplas
ferramentas do novo projecto. «Quando cheguei a casa
recebi um e-mail, senti que era um salto brutal no tempo»,
conta a utente, sorrindo.
«Grandes players internacionais, como a Amazon, não
têm isto. Mas, se pensarmos bem, não estamos a falar
sequer de uma coisa nova, estamos só a reforçar a proposta de valor que é o nosso compromisso com a sociedade», resume o farmacêutico Luís Lourenço.
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DÊ TROCO
A QUEM PRECISA
:A

partir do dia 14 de Maio, segunda-feira,
poderá ir à farmácia para cuidar dos outros.
Muito provavelmente, o seu farmacêutico
vai convidá-lo a arredondar a conta para cima, num gesto
simples, solidário e com direito a recibo.
A segunda edição da campanha "Dê Troco a Quem
Precisa" tem como «missão» angariar fundos para o Programa Abem, que apoia pessoas carenciadas a adquirir
todos os medicamentos prescritos pelos médicos.
O Programa Abem tem um princípio sagrado: quaisquer donativos são integralmente aplicados na comparticipação de medicamentos aos beneficiários. As despesas
de funcionamento da Associação Dignitude, promotora
do programa, são integralmente custeadas pela
Associação Nacional das Farmácias e pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica.
Na primeira edição, que decorreu no
final do ano passado, a campanha "Dê

Troco a Quem Precisa" angariou 25.586,08 euros, valor
que permitiu apoiar 255 beneficiários do Programa Abem
durante um ano.
A campanha de donativos vai funcionar a nível nacional, em todas as farmácias aderentes. Estão a ser preparadas ferramentas tecnológicas para permitir a adesão
de farmácias não filiadas na ANF.
Conheça todos os detalhes do projecto em:
www.abem.dignitude.org.

O Abem já apoiou

2.006 AGREGADOS
FAMILIARES

na compra de medicamentos
de que necessitam, num total de

1.328
Dos 40 aos
64 anos

1.314

Mais de 65 anos

4.123

BENEFICIÁRIOS

758

Até aos 17 anos

(dados de Abril de 2018)

4.123 PESSOAS .

O Programa Abem já é uma
realidade na vida de

400 CRIANÇAS

com menos de dez anos e

723

Dos 18 aos 39 anos

758 ADOLESCENTES E JOVENS
menores de idade

FONTE: CEFAR
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HÁ TROCOS
QUE DÃO VIDA

:F

rancisco, 28 meses, irradia doçura. No olhar,
nos gestos e no sorriso. «Até quando estava
no hospital, sorria para os médicos. Acho que
lá nisso sai a mim».
Mãe e filho são cúmplices. Ele olha-a com amor, ela
olha-o com grandiosidade e protecção. Entre os dois há
uma força pujante que os faz seguir em frente, sempre.
Francisco da Luz Martins é portador de duas doenças raras. Pesa 8.865 quilos e alimenta-se por uma

REPORTAGEM:
IRINA FERNANDES
FOTOGRAFIA:
PEDRO LOUREIRO

sonda. Não chora, é intolerante à dor, e tem pouca força
nos músculos. Sofre de deficiência em biotinidase (falta
de biotina, vitamina essencial) e citopatias mitocondriais (doença da cadeia respiratória, com diagnóstico
diverso).
É um dos beneficiários do programa solidário Abem,
da Associação Dignitude, que, desde Maio de 2016,
ajuda famílias portuguesas carenciadas a ter acesso,
gratuito, à medicação prescrita.
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RANCISCO,
28 MESES, MENOS
DE NOVE QUILOS E DUAS
DOENÇAS RARAS, É UM
DOS BENEFICIÁRIOS
DO PROGRAMA ABEM

Foi através da Farmácia Serra das Minas, em Rio de
Mouro, Sintra, que Carla Martins, 44 anos, ficou a saber
da existência do programa. «Eu ia sempre lá comprar os
medicamentos do Francisco. Um dia, o doutor João Paulo
falou-me do Abem».
Com a ajuda do diácono Carlos Martins, do Centro
Paroquial de Rio de Mouro, oficializou a candidatura. «O
caso desta família é, de facto, grave. O Francisco necessita de muita medicação e, por isso, atribuímos-lhe o cartão Abem».
Uma crise de epilepsia, em Novembro de 2015, nas
vésperas de completar um ano, denunciou que Francisco
não estava bem. «Isto das doenças raras... são sempre
uns nomes tão complicados».
O choque na família foi abrupto. «Os médicos dizem
que não há cura. Ninguém garante se ele virá a falar ou
a andar».
A vida não voltou a ser igual. Nem para Carla, nem
para o marido, Rui Martins, 44 anos, ou o filho mais velho
do casal, Rodrigo, 16 anos.
Carla, que até então trabalhava como empregada
doméstica, deixou o emprego para «ficar em casa a cuidar do filho», que «sozinho é que ele não fica».
Quando as complicações de saúde se adensaram,
Carla e o marido não conheciam o programa solidário
Abem. A família apressou-se por isso a reduzir despesas.
«Tivemos de recorrer às poucas economias que tínhamos para pagar os medicamentos».
Com gastos mensais na ordem dos «200 e poucos euros só em medicação», a família cortou em bens
essenciais, entre os quais o meio de transporte usado
para ir para o emprego. «Entreguei o meu carro. Estava a
pagá-lo a prestações… Teve de ser».
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«A

SEDIS MINIMI,
UNT, ABOR
REHENT HITAE NIM
INCTISSIMET VERIORU
MENIMODIAM QUAM
ET, VERECAE EUM
REIUSDAME IPISITIAE

Mãe e filho são cúmplices. Foi através do centro
paroquial que ela formalizou a candidatura ao
programa que conheceu na farmácia

42

PROGRAMA ABEM
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MÃE ASSUME
COM FRANQUEZA:
SEM APOIO, FRANCISCO
NÃO TERIA TUDO O QUE
PRECISA PARA CONTROLAR
A DOENÇA

Meses mais tarde, o carro, que Rui, pintor de automóveis, usava passou para as mãos de Carla «por causa
das consultas» de Francisco no Hospital Amadora-Sintra
e no Hospital Santa Maria.
Com o apoio do fundo solidário, Carla e o marido
enfrentam o dia-a-dia com menos apreensão. Agora, têm
margem, ainda que ligeira, no orçamento familiar para responder a outras necessidades da criança. «Consigo comprar uma peça de roupa, calçado ou comida para ele».
Mãe e filho podem hoje cumprir a terapêutica sem

O diácono Carlos Martins tem
prestado apoio a Carla e Francisco

interrupções, adiamentos ou mesmo desistências por
falta de dinheiro. O Abem trouxe bem-estar e qualidade
de vida à família. «Não ter o peso de pagar os medicamentos ajuda-nos muito».
Carla, que se encontra a recuperar de uma depressão, assume-o com franqueza: sem o apoio do programa
solidário Abem, Francisco não teria tudo aquilo de que
precisa a nível de cuidados de saúde nem tudo o que
merece como criança. «Se fosse só eu a pagar tudo, não
conseguia».
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Revolução na dispensa de medicamentos
O programa de Segurança na Dispensa e Toma de Medicamentos
foi hoje disponibilizado pela ANF a todas as farmácias do país.
Acabaram as indicações de posologia manuscritas nas embalagens
dos medicamentos. Os doentes recebem agora a informação útil
ao uso adequado do medicamento em etiquetas de posologia em
letra impressa, coladas nas embalagens, talões com resumos
posológicos, e-mails, sms e uma app. O programa emite alertas aos
doentes crónicos sobre renovação da medicação.

Financiamento da Saúde em discussão
A Revista Portuguesa de Farmacoterapia promoveu um debate
sobre o financiamento da Saúde. Para o seu director, Aranda da
Silva, a melhoria da eficiência do SNS passa por «uma maior
integração de cuidados». Ricardo Mestre, da ACSS, destacou
a importância da «utilização racional dos recursos e eliminação
dos desperdícios». Manuel Lopes, Coordenador Nacional da
Reforma dos Cuidados de Saúde Continuados, salientou que
a perda de população no Interior «levanta problemas na forma
como planeamos os cuidados de saúde» e defendeu a necessidade
de «o SNS a prestar cuidados ao domicílio». Duarte Santos, da
Direcção da ANF, reafirmou a disponibilidade das farmácias para
trabalhar em conjunto com vista à real integração e reforço dos
cuidados de saúde primários, com especial enfoque na prevenção.

Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica
fez cinco anos
O Infarmed celebrou a efeméride através de um seminário
subordinado ao tema “Assegurar a inovação, garantindo
a sustentabilidade”, em que a presidente da instituição, Maria
do Céu Machado, presidiu à sessão de abertura. Entre os temas
abordados no evento estiveram a inovação, a equidade e a
sustentabilidade – com destaque para os antidiabéticos orais
em ambulatório e os medicamentos biológicos em meio hospitalar
– bem como a monitorização e a comunicação. À CNFT compete,
entre outros aspectos, elaborar estratégias de promoção
do uso racional do medicamento, transversais e de integração
dos diferentes níveis de cuidados de saúde.

VALORMED debate reciclagem
Os ganhos ambientais e económicos das políticas de reciclagem
de resíduos foram o tema do workshop “Tratar o planeta: a receita
da economia circular”, que decorreu no Centro Cultural de Belém.
A iniciativa da VALORMED, que evidenciou o impacto dos estilos
de vida no ambiente, abordou em particular a avaliação do ciclo
de vida das embalagens de medicamentos. Houve ainda lugar
à apresentação da actividade da VALORMED em 2017 e à
perspectiva dos próximos passos desta sociedade sem fins
lucrativos, pelo director-geral, Luís Figueiredo.

1 de Março

6 de Março,
L isboa

9 de Março,
L isboa

20 de Março,
L isboa

ANF na vice-presidência da CCP
O secretário-geral da Associação Nacional das Farmácias, Nuno Flora,
tomou posse como vice-presidente da Confederação do Comércio
e Serviços de Portugal (CCP). João Vieira Lopes foi reeleito, no dia
16 de Março, para um terceiro mandato como presidente. Nos
próximos quatro anos, a valorização dos sectores do comércio
e serviços no contexto do Portugal pós-2020 é um dos desafios
para a CCP, que representa mais de 200 mil empresas, através
das suas associações do comércio, dos serviços e regionais.

Governo aproveita farmácias para a saúde pública
Foi hoje publicada, em Diário da República, uma portaria que
define os serviços de saúde, prevenção da doença e promoção do
bem-estar que podem ser prestados pelas farmácias. O diploma
compreende cuidados prestados por farmacêuticos e por outros
profissionais, como enfermeiros e nutricionistas. Os testes
rápidos de VIH-sida e Hepatite, bem como os cuidados a doentes
ostomizados, são alguns dos serviços referidos na portaria,
assinada pelo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.

Secretária de Estado promove novos serviços
A secretária de Estado da Saúde visitou a Farmácia Exposul,
no Parque das Nações, em Lisboa, para apresentar as novidades
previstas pela portaria que define os serviços de saúde, prevenção
da doença e promoção do bem-estar que podem ser prestados nas
farmácias. «Somos parceiros», disse Rosa Valente de Matos, sobre
a relação entre o Ministério da Saúde e as farmácias portuguesas.

Programa Abem chega a todos os distritos
Foi hoje assinado um protocolo entre a Câmara Municipal de
Albufeira e a Associação Dignitude, com vista ao apoio a cidadãos
carenciados na aquisição de medicamentos. Com este acordo,
o Programa Abem já tem beneficiários em todos os distritos do
continente, assim como nos arquipélagos dos Açores e da Madeira.

Manifesto europeu pela vacinação contra a gripe
Foi hoje assinado em Bruxelas o Manifesto da União Europeia (UE)
pela vacinação contra o vírus da gripe. O documento é promovido
e subscrito por oito instituições, entre as quais o Grupo Farmacêutico
da UE – do qual a Ordem dos Farmacêuticos e a ANF fazem parte –
e incita os decisores políticos, comunidade médica e científica
e organizações de saúde de todos os países da União a reconhecer
o impacto negativo do vírus Influenza e a preveni-lo, através
da adopção das metas estipuladas pela OMS para uma taxa
de cobertura vacinal da população de risco de 75%.

Farmácias e jornalistas podem candidatar-se
ao Prémio João Cordeiro
A edição deste ano do prémio tem a concurso as categorias de
“Reconhecimento de Farmácia”, dirigida a projectos originais das
farmácias ou das suas equipas no âmbito do desenvolvimento
profissional com impacto na comunidade, e de “Comunicação
Social”, que pretende reconhecer reportagens sobre a saúde,
economia, cultura ou estilo de vida dos portugueses, com referência
à intervenção das farmácias portuguesas. Todas as informações em
www.premiojoaocordeiro.pt.
Queira acompanhar estes e outros acontecimentos
da Farmácia Portuguesa em: www.revistasauda.pt
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22 de Março,
L isboa

9 de A bril

12 de A bril,
L isboa
17 de A bril,
A lbufeira
24 de A bril,
L isboa

A té 15
de Junho
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ANTÓNIO
RAMALHO
EANES

« HÁ AINDA
MUITOS
PORTUGUESES
SEM
O ESSENCIAL»

Ramalho
Eanes
continua
a ser um
Presidente
com uma
visão para
Portugal.

ENTREVISTA: MARIA JORGE COSTA
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO
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REVISTA FARMÁCIA PORTUGUESA (RFP): O país
entrou na moda nos roteiros internacionais. Lisboa
é a capital do mundo mais segura para se viver. Os
portugueses vivem melhor?
RAMALHO EANES (RE): Penso que sim. Olhando
hoje para o país, há uma coisa muito interessante que
se deve, nomeadamente, a este Governo. Tínhamos
aceitado um pouco acriticamente o princípio da inevitabilidade: éramos um país pobre, tínhamos de continuar a sê-lo, estávamos na cauda da Europa, tínhamos
de continuar aí. Esse princípio de inevitabilidade foi
posto em causa por esta solução política que mostrou
existirem outras soluções e soluções eficazes. Além
disso, conseguiu fazer uma coisa fundamental: reconstituir, de alguma maneira, a unidade popular, sem a qual
a mobilização em torno de um projecto colectivo e significativo da vida em comum não é possível. Mas não
nos podemos esquecer de que há ainda muitos portugueses sem o essencial e é por eles – e por todos – que
devemos continuar a defender um Portugal com maior
desenvolvimento e estabilidade financeira, com mais
justa solidariedade e mais desenvolvimento social.
RFP: Preocupa-o o envelhecimento da população?
RE: É um problema gravíssimo. A natalidade é baixíssima, o que nos vai trazer problemas de toda a ordem,
incluindo económica e social. Dentro de alguns anos,
não teremos população suficiente para satisfazer as
necessidades de trabalho que a economia determina. E, se não temos população jovem, preparada e
capaz, como vamos responder aos desafios da economia digital, da economia verde, da economia circular? Como vamos manter a segurança social? Dentro
de poucos anos haverá três trabalhadores para dois
reformados. É extremamente preocupante.
RFP: Temos também um desequilíbrio territorial.
RE: Concentrámos a nossa população no litoral, como
se o interior não existisse. E continuamos com uma
competitividade extremamente baixa em relação à
média europeia. Modificá-la não é fácil, porque exige coisas que não fizemos e investimentos de vulto.
Temos infra-estruturas relativamente boas, mas um
sistema de educação insuficiente. O desemprego jovem mantém-se alto e, não havendo emprego motivante, os jovens vão para o exterior. Os que vão são os
melhores, possivelmente não os melhores academicamente, mas os que têm mais capacidade de arriscar,
mais ousadia, uma vocação empreendedora maior.

«A

ACTUAL
SOLUÇÃO POLÍTICA
CONSEGUIU UMA COISA
FUNDAMENTAL:
RECONSTRUIR
A UNIDADE POPULAR»
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RFP: Que insuficiência é essa que vê na Educação?
RE: Temos um sistema de educação em que o universitário é razoável mas o secundário é mau. Quando
olhamos para o abandono escolar ficamos preocupados e quando olhamos para a percentagem de jovens
que terminam o secundário e o universitário também
ficamos. Para se fazer um sistema educativo capaz,
poderíamos aprender com o que está a acontecer
agora em França. O ministro da Educação, Jean-Michel
Blanquer, tem um programa extremamente ambicioso
para acabar com o insucesso e o abandono escolares.
E faz isso acabando com o facilitismo, acabando com
o igualitarismo e com o pedagogismo que têm dado
cabo do sistema francês. Esse ministro pôs os miúdos
que se atrasam a serem especialmente apoiados, e
fez uma coisa muito interessante, mudou a escola de
modo a que, como qualquer boa organização, cada escola tenha um propósito, uma equipa e um controlo de
qualidade. E fez uma coisa que nós não conseguimos
fazer ainda: haver uma avaliação sistemática dos professores. A antiguidade só por si não serve, pois não
estimula a responsabilidade pela qualidade do ensino
ministrado. A Educação exige uma urgente e profunda reforma, que o poder político se tem mostrado incapaz de consensualizar e executar. O sistema, com
excepção do universitário, tem-se revelado incapaz
de responder às esperanças de pais e alunos, até perante o avanço acelerado das novas tecnologias, em
especial dos sistemas de informação e da inteligência
artificial.
RFP: Isso preocupa-o?
RE: Fundamental é mudar as relações entre o trabalhador e as máquinas inteligentes. Os robots de
ponta, baratos, em variados sectores de produção
não são só meros utensílios que aumentam a produtividade do trabalho, mas substituem os trabalhadores em muitas tarefas com enormes vantagens:
velocidade, precisão, força inigualável. A entrega de
robots industriais aumentou mais de 60% entre 2001
e 2012. Isto ameaça o emprego. As remunerações dos
trabalhadores, em especial dos menos qualificados,
baixaram. Nos EUA e nos países mais industrializados, também baixou a remuneração do trabalho no
rendimento nacional.
RFP: A tecnologia está a alterar as relações sociais?
RE: A relação estável entre a produtividade e a remuneração caiu a partir de 1975. Os frutos da inovação

«A

JUSTIÇA
PRECISA
DE UMA REFORMA
URGENTE, APESAR DA
QUALIDADE DA MAIORIA
DOS MAGISTRADOS»

tecnológica na produtividade não aproveitam, como
até então, ao trabalho. Aproveitam, sim, quase exclusivamente aos empresários e aos investidores. As
ameaças económicas, sociais e culturais das novas
tecnologias são evidentes. Para além da redução dos
salários, do desemprego, vulnerabiliza a classe média,
ameaça a ascensão social e, o que é mais grave, reduzem a procura das famílias. Nos EUA, cinco por cento
das famílias mais ricas respondem por quase 40 por
cento das despesas das famílias. Por outro lado, os salários dos jovens têm diminuído ao longo dos últimos
anos. Cerca de metade dos novos diplomados universitários são obrigados a aceitar empregos que não requerem diplomas universitários.
RFP: Como avalia a Justiça, que é sempre tão
polémica?
RE: Apesar da qualidade da maioria dos magistrados,
as ineficiências nesta área exigem uma profunda e urgente reforma, que proporcione à Justiça celeridade,
intercomunicação sadia com a sociedade civil e confiança. Como se sabe, foi a preocupação com a Justiça
que motivou o chamado ‘contrato social’. Na verdade,
é indispensável à convivência social civilizada: à paz,
segurança e bem-estar. Pergunta, a propósito, Santo
Agostinho: «Sem justiça, que seriam na verdade os
reinos senão bandos de ladrões?». E o mesmo, numa
formulação positiva, afirma S. Tomás: A missão da Justiça é «ordenar o homem em tudo o que diz em relação ao outro». É o Estado de Direito que assegura que
vivamos em sociedade, e que os inevitáveis conflitos
entre os homens, ou entre os homens e o Estado, sejam dirimidos pela lei, interpretada, discutida e aplicada por uma comunidade de Justiça independente.
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«AS FARMÁCIAS CONTRIBUEM
PARA A DEMOCRACIA»
RFP: Que papel devem ter as farmácias no sistema
de saúde?
RE: As farmácias têm, em minha opinião, um papel insubstituível. As farmácias portuguesas conseguiram,
vencendo muitos obstáculos, organizar-se, constituindo um dos mais emblemáticos ’corpos intermédios’ da
sociedade civil. As farmácias contribuem para a verdadeira Democracia pós-moderna, que não é apenas
uma forma de Governo e tem de ter na sociedade civil
o seu motor. São um dos mais emblemáticos ’corpos
intermédios’ da sociedade civil também porque são
autónomas perante o Estado, mantendo com ele um
diálogo de colaboração exigente, de informado profissionalismo, de saber técnico, científico e tecnológico actualizado e, até, quando necessário, de pública
reivindicação.
RFP: Como assim?
RE: Um diálogo de excelência, alargado a todas as
organizações na área da saúde, autarquias, Governo, Parlamento, associações da sociedade civil e os
próprios utentes, propicia condições para reformas
no Serviço Nacional de Saúde (SNS), que garantam a
sustentabilidade financeira das farmácias e garantam
aos cidadãos o verdadeiro direito à saúde.
RFP: O que fazem as farmácias pela realização desse direito?
RE: As farmácias dispõem de uma presença efectiva
no todo nacional. Oferecem acessibilidade e equidade
a todos os cidadãos. São espaços credores de uma merecida confiança popular, sustentada pela qualidade e
responsabilidade dos profissionais e serviços prestados, e pela eficácia com que respondem a qualquer
pedido de medicamentos autorizados no país. Aliás,
as doenças crónicas, que, obviamente, não dispensam
o acompanhamento médico, têm no farmacêutico um
acompanhamento psicoterapêutico – o farmacêutico
vizinho é aquele que ouve, dá ânimo, informa e aconselha a voltar a visitar o médico.

RFP: Acredita que devem poder prestar serviços
novos?
RE: Antes de mais, gostaria de ver uma reforma, com
urgência, que permitisse que todas as potencialidades
que as farmácias contêm fossem aproveitadas e lhes
fossem atribuídas novas funções, que elas poderiam
desempenhar com proveito tanto para as finanças
públicas como para a saúde dos doentes. Acredito
que se pode beneficiar muito com o desenvolvimento
de serviços farmacêuticos de proximidade, muito para
além do aconselhamento apenas sobre medicamentos, que é – e continuará a ser – essencial. Se as farmácias puderem, por exemplo, ajudar a monitorizar e
a controlar as doenças crónicas, apoiar o SNS em programas de saúde pública, orientar a população para
regimes alimentares e estilos de vida mais saudáveis,
é óbvio que todos ganharão com isso, todo o país ganhará, certamente.
RFP: É um dos embaixadores da Associação Dignitude, promotora do Programa Abem, que visa garantir
a todos o acesso aos medicamentos, em iguais condições de segurança e discrição. O que o levou a aderir
ao projecto?
RE: Sabemos – sabem e sentem-no, diariamente, os
farmacêuticos – que há muitos concidadãos excluídos
socialmente do acesso ao medicamento por falta de
recursos financeiros. Aliás, a Universidade Nova divulgou, recentemente, um estudo que indica que um
em cada dez portugueses deixou de comprar medicamentos em 2017 por falta de dinheiro. Perante tão
infeliz e nefasta, quão inaceitável situação, foi criada
a Associação Dignitude, de que são promotoras diversas instituições credíveis, que bem conhecem esta
realidade. Assim, como poderá algum cidadão recusar
à Dignitude a sua colaboração possível? Como poderia eu – que tanto tenho escrito e defendido o papel
da sociedade civil no diálogo exigente e reivindicativo
com o Estado, que tanto tenho apelado à responsabilidade social de todos – recusar colaborar?
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«O

SISTEMA
DE EDUCAÇÃO
UNIVERSITÁRIO É
RAZOÁVEL, MAS
O SECUNDÁRIO É MAU.
PODERÍAMOS APRENDER
COM O QUE ESTÁ A
ACONTECER EM FRANÇA»

RFP: Em 2018, Portugal é um país que acarinha a
liberdade?
RE: Sim. Claro que sim. Só quem não viveu antes de
Abril poderá ter alguma dúvida. Depois de uma demorada e, por vezes, tumultuosa e angustiante transição
para a democracia, foram estabelecidos um regime
constitucional pluralista e um sistema de governo representativo, assente no sufrágio secreto, directo e
universal. Correlativamente, uma cidadania política,
uma cidadania jurídica e uma cidadania económica.
Infelizmente, esta última ainda muito incompleta. Com
a revolução de 25 de Abril passaram os portugueses, à
semelhança das outras democracias europeias avançadas, a ver respeitados os seus direitos, liberdades
e garantias, e a dispor de um subsistema judicial independente. Passou, assim, progressivamente, a sociedade civil a afirmar-se como um espaço público,
distinto do Estado e do mercado e, assim, a sentir capacidade e obrigação para questionar e estabelecer
reclamações e exigências de legitimação à esfera estatal e ao mercado. Em suma, passa a sociedade civil
a dispor de liberdade para se organizar em função de
interesses específicos, de diversa índole, e a pugnar
por estes de maneira estruturada. Dizia Karl Popper
que só um Estado controlado por cidadãos livres, por
uma sociedade civil autónoma, responsavelmente
consciente, exigente e, mesmo, reivindicativa, pode
oferecer uma segurança razoável.

56

ENTREVISTA

«OLHO
PARA
O FUTURO
COM
ESPERANÇA»
REVISTA FARMÁCIA PORTUGUESA (RFP): Teve
um protagonismo decisivo na consolidação da Democracia em Portugal. Que características identifica em si que lhe permitiram seguir um caminho tão
difícil na época?
RAMALHO EANES (RE): Foram, realmente, um
tempo e um caminho difíceis. Um tempo e um caminho de crises políticas, económicas, sociais e, até,
culturais – culturais pela necessidade de reestabelecer a tolerância entre os portugueses, de os reconduzir, utilizando uma expressão de Max Weber,
à «vida quotidiana», de os reconciliar, também, com
o seu passado, de proceder, ainda, à reinstitucionalização democrática das Forças Armadas, forças de
segurança e sistema judicial, sobretudo. E crises, algumas bem complicadas. Despiciendo não será lembrar que, se havia já um desenho da arquitectura do
Estado, não havia ainda um Estado. É na transição
e na institucionalização democráticas, sobretudo

nesta última, em que se procede à construção e
rodagem das instituições do Estado, que as dificuldades surgem, que os conflitos aparecem e têm de
ser dirimidos, democraticamente. Eu, como tantos e
tantos portugueses, limitei-me a aceitar e a viver a
vida como uma aventura de risco, de erros e sucessos, empenhando-me, sempre, em aprender com
ambos. E, nessa aventura, sempre com mais saber,
empenhei o meu carácter para potenciar, quer os
talentos do espírito, de que a natureza me dotou,
quer as qualidades de temperamento, que possuía,
para responder à minha responsabilidade social,
para contribuir para o desenvolvimento da nossa
sociedade, para a realização de um bem comum.
RFP: Tem nostalgia do passado? Da actividade política activa?
RE: Rousseau tinha uma definição muito interessante – a de que o homem é um ser que se perfectibiliza toda a vida, que aprende toda a vida. Mas
não pode aprender como se fosse um continente
fechado, mas sim como um continente com ligações
múltiplas à sociedade. E eu, olhando para trás, vejo
que fiz tudo o que me era possível pelos outros, pelos meus filhos, amigos, pelos meus concidadãos.
Tudo num respeito grande por valores civilizacionais e que têm uma determinação e um objectivo
ético. Quando olho para o espelho, vejo uma pessoa
perto do fim, mas em paz consigo mesma. Posso ter
cometido erros, mas entendo que os cometi quase
sempre com bom propósito, boa intenção, com uma
correcção ética preocupada. Por isso, não olho para
o passado com nostalgia. Olho para o futuro com
esperança.
RFP: Esta sua vontade de continuar intensamente
activo numa idade em que a maioria das pessoas já
só se dedica a actividades de lazer é por gostar do
que faz?
RE: Não se trata nem de uma qualidade nem de um
defeito. Mantenho-me activo, em primeiro lugar,
para não ’enferrujar’, socorrendo-me de uma expressão de Azeredo Perdigão. Já teria a idade que
tenho hoje e ainda trabalhava na Gulbenkian, das
oito da manhã às tantas da noite. A Dr.ª Madalena,
sua mulher, deu conta à minha mulher desta situação e da preocupação que sentia. Resolvi falar com
ele e sugerir-lhe que alterasse o ritmo de trabalho. Encontrei-me com ele e ter-lhe-ei dito mais ou
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menos o seguinte: «Senhor presidente, acho muito
bem que continue a dedicar à Fundação Gulbenkian
o seu tempo e esforços, até porque o senhor, além
de ser o seu símbolo, é o garante da sua imagem,
unidade e eficácia como catedral da cultura». Ouviu-me com a sua elegância habitual e disse-me
mais ou menos isto: «Vou responder-lhe como me
respondeu o meu amigo Rockefeller, quando estive
com ele, em conversa semelhante à que o senhor
general está a ter comigo e que foi: «Vou continuar,
porque mais vale rebentar que enferrujar.». Como
sabe, o ser humano cedo começa a perder neurónios. Na minha idade ter-se-ão perdido milhares, já.
Creio, no entanto, que uma ginástica mental cuidada ajudará a manter a capacidade cognitiva, talvez
porque as sinapses que estariam ‘desmobilizadas’
sejam chamadas a actuar. Creio que, tal como se faz
ginástica para manter o corpo são, também se deve
fazer ’ginástica’ para manter a mente sã.

RFP: A actividade física foi sempre importante na
sua vida?
RE: Sim, sem dúvida. A carreira militar impunha uma
actividade física exigente mas equilibrada, virtuosa,
poderia dizer-se. E assim em tempo de paz. Porque, em
tempo de guerra, a vida militar exige uma actividade
física exagerada, exaustiva, que nada tem de virtuosa. Em operações militares, em especial as de muitos
dias, carrega-se muitos quilos às costas. Carrega-se
ainda a água, a arma, as munições... Enfim, a actividade física em tempo de paz é, e era, muito boa. Em
situação de guerra era extremamente desgastante.
RFP: Manteve esse cuidado com um estilo de vida
saudável. Não é frequente encontrar alguém da sua
idade em tão excelente forma, ao que se sabe.
RE: Plagiando um amigo meu: «Ao nível de chassis e
carroçaria, estou apresentável; quanto ao motor, estou uma desgraça».
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O DESENHADOR DE SONHOS
Arte de Isidro Ferrer acorda
em camas gigantes de Lisboa.

REPORTAGEM: SANDRA COSTA
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO
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té 30 de Junho, o Museu da Farmácia acolhe a exposição “Os Sonhos de Helena”, do
ilustrador espanhol Isidro Ferrer. A exposição reúne todas as ilustrações criadas para a colectânea
de textos de Eduardo Galeano “Los Sueños de Helena”,
onde o escritor uruguaio descreve os sonhos que todas
as manhãs lhe contava a sua mulher, Helena.
Isidro Ferrer é um «admirador fervoroso» de Eduardo
Galeano e conhece bem a sua obra literária. Foi com
grande alegria que recebeu o convite para ilustrar “Los
Sueños de Helena”. «Acompanhar as palavras de Galeano é um
luxo e um prazer. Gosto da forma
como estabelece a conexão entre
o sublime e aquilo que está mais
próximo», explicou o ilustrador
e designer quando esteve em
Lisboa, por ocasião da inauguração da exposição no Museu da
Farmácia.
Depois da «grande adrenalina» que sentiu com o convite,
seguiu-se «uma grande depressão». Leu o livro «intensamente»,
mas depois… nada! Durante
alguns meses esteve «totalmente
bloqueado» e as ilustrações só
chegaram ao papel quase um
ano e meio depois. Foi um processo criativo longo e complexo,
com final feliz. O resultado do
livro «encanta-o» e, à distância, a
demora na concretização parece-lhe legítima. «Houve um sucessivo jogo de transfiguração. Primeiro, quando, ao acordar, Helena
juntava os fragmentos dos seus
sonhos, dando-lhes um sentido
que permitia transformá-los em
linguagem. Depois, a transfiguração feita por Galeano, ao pegar
na narração e transformá-la em
texto literário e, finalmente, a que
eu fiz, das palavras em imagens».
Isidro Ferrer gostou muito da
exposição apresentada no Museu
da Farmácia. O projecto expositivo, assinado pelos arquitectos
Pedro Cabrito e Isabel Diniz, pega

no tema do sonho e propõe uma instalação com cinco
camas, elevadas a três metros de altura, sob as quais
estão suspensas as ilustrações e os objectos figurativos. «A solução encontrada é fantástica. Constrói-se um
espaço onírico vinculado ao elemento da cama, convertendo a exposição numa entidade própria, que vai muito
além de uma exposição de ilustração».
Além das ilustrações, é apresentada uma singular
colecção de esculturas de madeira, também da autoria de Isidro Ferrer, que valoriza o trabalho artesanal.

A exposição reúne as ilustrações criadas
para o livro “Los Sueños de Helena"
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«Gosto do que acontece fora do que previmos»,
declara Isidro Ferrer

MUSEU
JÁ ABRE AO
FIM-DE-SEMANA
:A

exposição “Os Sonhos de Helena” resulta de
uma parceria entre a Ilustrarte – Bienal Internacional da Ilustração para a Infância e a Área Cultural
da Associação Nacional das Farmácias. A curadoria é
de Eduardo Filipe e Ju Godinho, comissários da Ilustrarte. Pode ser visitada todos os dias, das 10h às 19h,
no Museu da Farmácia, na Rua Marechal Saldanha, 1,
em Lisboa. A entrada é livre.
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«Gosto de trabalhar com as mãos, dos incidentes, do que
acontece fora do que previmos». A história destas esculturas, da série “Funny Farm”, é curiosa: nasceram para
ser a campanha de comunicação da empresa de iluminação LZFLamps, também conhecida por Luzifer, que pertence a um casal amigo de Ferrer. No final do processo
criativo tinha nascido um extravagante grupo de amigos,
para os quais o ilustrador imaginou vidas próprias e relações. Dois destes animais, o elefante e o peixe, acabaram
convertidos em originais candeeiros.
Isidro Ferrer é considerado um dos mais geniais e
influentes ilustradores contemporâneos. Algumas das
criações de maior visibilidade deste madrileno nascido
em 1963 incluem ilustrações para o diário El País, separadores de continuidade para o Canal Plus, a imagem
gráfica do centenário de Luis Buñuel e o anúncio televisivo para o New Beetle da Volkswagen.
Em Portugal, o seu trabalho já é bastante conhecido.
Isidro Ferrer expõe no nosso país há quase 20 anos e já
teve trabalhos seus apresentados em Lisboa, Cascais,
Matosinhos e Ílhavo. O ilustrador mantém com Portugal
uma relação especial: tem cá «bons amigos desenhadores» e Lisboa encanta-o
desde o primeiro contacto.
«É um território a que
gosto de voltar». Sente
que Portugal é como estar
em casa. «Há uma proximidade linguística que não
é só literária, mas também
gráfica, e se sente nas formas como expressamos o
nosso carácter». A opinião
que tem sobre a qualidade
do trabalho que por cá se
faz ao nível da ilustração e
do design gráfico é muito
positiva. «Há várias editoras independentes que
se estão a projectar na
Europa, com uma qualidade impressionante nas
propostas e na execução
das mesmas».
Em mãos, Isidro Ferrer tem alguns projectos de
desenho gráfico para a Luzifer e está a preparar uma
grande exposição de cartazes sobre o seu trabalho, a
apresentar este ano no Paraninfo da Universidade de
Saragoça.

«A

S FARMÁCIAS
FORAM DOS
PRIMEIROS ESPAÇOS
QUE VALORIZARAM
A EMBALAGEM
E O DESENHO GRÁFICO
COM OBJECTIVOS
DE COMUNICAÇÃO»

No universo farmacêutico, Isidro Ferrer gosta especialmente do aspecto estético, seja das antigas farmácias como das modernas. «As farmácias foram dos
primeiros espaços que valorizaram a embalagem e o
desenho gráfico com objectivos de comunicação».
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Farmácias de todo o país lançam
movimento de apoio à Selecção Nacional.
TEXTO: CARLOS ENES

SANTA MARIA DA FEIRA

CALDAS DA RAINHA

VALE DE PRAZERES

GUARDA

FUNCHAL, MADEIRA

HORTA, ILHA DO FAIAL

PINHEL

PORTO SANTO, MADEIRA

SILVARES

CURRAL DAS FREIRAS, MADEIRA

FUNDÃO
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Igreja Matriz de Castelo de Vide estava
cheia como um ovo. Os adultos olhavam
uns para os outros com o ar cúmplice das
crianças quando estão a tramar alguma. Entre sorrisos,
lá mantiveram a compostura até o celebrante anunciar
a Ressurreição de Cristo.
- Aleluia! Aleluia!
Foi aí que se levantou um coro de sinos, campânulas
e chocalhos de animais, que toda a gente levara para a
missa. A ‘chocalhada’ de Páscoa é uma tradição improvável, não só num templo religioso como em qualquer
canto de Portugal. Não somos conhecidos por ser assim,
tão alegres. Este ano, o antigo ritual acolheu uma novidade. O farmacêutico André Barrigas, que é presidente
da Assembleia Municipal, assistiu à missa com a bata
vestida.
- Está de serviço, doutor?
Quando começou a ‘chocalhada’, André ergueu o
cachecol da Selecção Nacional de Futebol, como se estivesse num estádio. Agora sim, a situação deixou de ser
surpreendente apenas para forasteiros, para deixar os
locais de boca aberta.
Depois, a ‘chocalhada’ saiu em procissão para a rua,
numa algazarra que se ouvia do Alpalhão a Portalegre.
À frente do povo, de hábito franciscano e cachecol oferecido pelo farmacêutico, o Padre Melícias exultava de
alegria:
- Viva a Selecção Nacional, que é a alegria do povo!
Pode o engenheiro Fernando Santos ir para a Rússia
com fé no título, que a equipa está abençoada.
As farmácias de todo o continente e ilhas estão a
organizar um grande movimento nacional de apoio à
campanha da Rússia. Como a rede de serviços de saúde
melhor distribuída pelo território chega a todo o lado,
desta vez nenhum português ficará fora da festa.
- As farmácias são a maior bancada de Portugal.

CASTELO DE VIDE

:O

PADRE
MELÍCIAS
ABENÇOOU A SELECÇÃO
DE FUTEBOL NA
PROCISSÃO DE PÁSCOA

VERDELHO, SANTARÉM
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ARMÁCIAS
LEVAM PAIXÃO
POR PORTUGAL
A TODAS AS TERRAS
DO CONTINENTE E ILHAS

SANTO ANTÓNIO, FUNCHAL

VÁ À RÚSSIA
VER PORTUGAL
PATROCINADO
PELA SUA
FARMÁCIA
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oportunidade de assistir à estreia de
Portugal no Mundial da Rússia está à
distância da sua criatividade.
Até 23 de Maio, grave um vídeo de apoio à
Selecção numa farmácia à sua escolha. Partilhe-o publicamente no seu perfil de Facebook,
identificando a Revista Saúda e usando a hashtag
#maiorbancadadeportugal.
O autor do vídeo mais criativo ganha dois
packs com viagem, hotel e bilhetes para o jogo
de 15 de Junho, Portugal - Espanha, em Socchi,
Rússia.
Aceite o nosso desafio e mostre-nos
que quer estar na primeira fila da Maior
Bancada de Portugal.

+21%
em 2017
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Exposição ao presidente do Conselho
de Ministros fora cortada integralmente
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O GRÉMIO BATEU
O PÉ À CENSURA

REPORTAGEM:
PAULO MARTINS
FOTOGRAFIA:
PEDRO LOUREIRO

Exposição de farmacêuticos a Marcello Caetano era para cortar,
mas saiu mesmo no Boletim Informativo.

:M

anifestações de sedução pelo estrangeiro, ainda que tímidas? Corta! Queixas ao poder político? Corta! Adjectivos
ousados, a cheirar a denúncias? Corta! Angústias meio
reprimidas? Corta! No tempo da ditadura, o aparelho de
censura, totalitário nos propósitos e tentacular na extensão, nem os organismos corporativos poupava. Como era
imperioso manter intacta a imagem de um país onde o
respeitinho era bonito e a obediência apreciada, o ’lápis
azul’ também irrompeu no Boletim Informativo do Grémio Nacional das Farmácias.
Tratou-se de operações discretas, certamente na
suposição de que os dirigentes do Grémio, representativo
dos pequenos empresários do sector, jamais ousariam
pular a cerca. O regime confiava que, estando enquadrados no sistema político, matariam veleidades à nascença.
No entanto, nem sempre aceitaram comer e calar. E, valha
a verdade, quando protestaram até foram atendidos.
A frase “Visado pela Censura”, que os jornais eram
obrigados a inscrever nas primeiras páginas, não surge
nos órgãos oficiais do Grémio, o que torna mais complexa
a análise da actividade censória. Terá sido pouca expressiva, a avaliar pela documentação conservada nos arquivos da Associação Nacional das Farmácias. Mas quantidade não é qualidade.
Até Junho de 1970, a fiscalização do Boletim Informativo era exercida pelos Serviços de Acção Social do

Ministério das Corporações e Previdência Social. Tanto
quanto se sabe, só operaram um corte. Incidiu sobre um
pequeno texto destinado ao n.º 2, de Fevereiro desse
ano, no qual os farmacêuticos eram aconselhados a não
concederem descontos aos beneficiários da Caixa de
Previdência da CUF, que apesar de já estar integrada na
federação das caixas mantinha em funcionamento a sua
farmácia privativa.
Mal a Comissão de Lisboa dos Serviços de Censura
entrou em acção, a coisa passou a piar mais fino. Nem
uma linha foi autorizada da exposição endereçada a Marcello Caetano por proprietários de farmácias da Amadora,

:A

S CRUZES
DA CENSURA
SUPRIMIAM TRÊS
PÁGINAS INTEIRAS COM
AS REIVINDICAÇÕES
DAS FARMÁCIAS
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Queluz e Benfica, cuja publicação estava prevista para o
n.º 7 do boletim, de Agosto de 1970. Os censores queriam
assegurar-se de que ninguém tomaria conhecimento da
«agonizante situação económica» das farmácias, que
«deslizam para o abismo em plano inclinado». Terão considerado perigoso estimular a reivindicação de regresso
à margem de lucro de 30%, em vigor até 1941, ano em
que baixou para 20%. Ou dar corda às queixas acerca dos
encargos com a Previdência, do aumento do valor das
contribuições para o Estado e os municípios, dos descontos no preço dos medicamentos concedidos aos beneficiários da Previdência, a sempiterna ‘pedra no sapato’.
Finalmente, riscaram o pedido de punição de farmácias
com alvará de armazenistas ou ligadas a laboratórios que
praticavam concorrência desleal.

:A

TÉ À QUEDA DO
REGIME, O GRÉMIO
CONTINUOU A SUBMETER
REGULARMENTE
«ORIGINAIS PARA
CENSURAR»

Confrontada com cruzes a suprimir por inteiro três
páginas de texto, a Direcção do Grémio reclamou junto
do director-geral de Informação, Geraldes Cardoso. Em
carta datada de 25 de Agosto de 1970, manifestou surpresa perante tão «incompreensível» amputação. É provável que tenha sido de novo apanhada de surpresa com
a resposta, que chegou a 7 de Setembro. Não é que foi
autorizada a publicação?
Ainda não fora instituído o Exame Prévio, nome mais
pomposo para designar o mesmo exercício inquisitório, mas é legítimo admitir que os ventos da Primavera
Marcelista estariam a soprar nas salas onde as provas
tipográficas eram passadas a pente fino. A História
confirma que, na primeira fase do consulado de Marcello Caetano, a pressão se atenuou. Não custa imaginar que o poder estivesse
empenhado em dar de si
próprio uma imagem mais
dialogante, através de
uma ou outra cedência. Ou
de uma ou outra aparência
de cedência.
Os Serviços de Censura, que tinham sido mais
papistas do que o Papa,
meteram a viola no saco.
No n.º 8 do boletim, lá saiu
a exposição ao presidente
do Conselho e um texto de
apoio à iniciativa, subscrito
por cinco proprietários
de farmácias de Faro, que
inicialmente também fora
cortado de fio a pavio. Na
edição seguinte, já os cenCarta do Grémio exprimiu
surpresa e a decisão foi revista
sores não se atreveram a
remover outro do mesmo
teor, da autoria de farmacêuticos de Matosinhos, Pombal,
Torres Novas e Setúbal.
Por essa altura, o Grémio concluíra negociações com
a Federação das Caixas de Previdência, mas a redução de
10% para 7% do desconto aos associados desta entidade
só seria consagrada no acordo assinado em Dezembro de
1970. Aliviava-se o garrote sobre as farmácias, mas não
o suficiente para travar queixas dos agremiados, que o
boletim acolhia e a Censura vigiava.
Uma ’entrevista relâmpago’, no n.º 10, perdeu várias
partes, hoje imperceptíveis porque o papel depositado
em arquivo se deteriorou. O ‘lápis azul’ – literalmente
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Censura não permitiu sugestão
de farmacêutico para que fosse dado
«aperto» ao director de um jornal
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DIRECÇÃO
DO GRÉMIO
RECLAMOU. NÃO É
QUE FOI AUTORIZADA
A PUBLICAÇÃO?

– invadiu textos do n.º 13, de Fevereiro de 1971. De uma
entrevista a José da Cruz Pires, farmacêutico de Torre de
Dona Chama, em Mirandela, foi eliminada uma crítica ao
próprio Grémio: «A justiça social, que tanto apregoa, não
passa de um mito».
A menos que, à cautela, os censores fizessem desaparecer qualquer frase que incluísse a expressão «justiça
social», não se percebe a razão do corte. É que o entrevistado não foi nada meigo em acusações directas, que
os serviços não apagaram. Cruz Pires afirmou que o Grémio não tinha noção da magnitude da crise económica
das farmácias. Pior: fazia «démarches mais ou menos
inúteis» e, incapaz de apresentar argumentos válidos,
«em toda a parte levou com a porta na cara». A Direcção não se ficou: venha daí «o seu “abre-te Sésamo” que
lhe abriria todas as portas, porque bem gostaríamos de
aprender consigo um processo eficaz para sermos atendidos», escreveu.
A mesma edição reproduz uma carta enviada ao jornal “A Capital”, nunca publicada, que por entre elogios
a Marcello Caetano descreve os problemas do sector. O

autor, Tomé José Gonçalves, proprietário de uma farmácia de Braga, pede ao Grémio que providencie a publicação. “Pede” é força de expressão. Na realidade, sugere
que «dê um aperto» ao director. Isso é que a Censura
não podia permitir. Amigo do Presidente da República
Américo Thomaz, o então director do vespertino, Maurício de Oliveira, tinha também acesso privilegiado a Caetano. Sabe-se que, sobre a forma como geria a equipa de
jornalistas, a certa altura lhe garantiu, em carta pessoal:
«Obedece-me cegamente, como um só homem, e trabalha o dia-a-dia serena e disciplinadamente». Não era bem
assim, mas para efeitos de prova de fidelidade política
chegava e sobrava.
Até à queda do regime, o Grémio continuou a submeter regularmente «originais para censurar» (escrevia-o,
preto no branco), mas só há registo de mais uma ocorrência. O remate de um editorial de Março de 1972 sobre
o modelo de funcionamento da Farmácia em Espanha
é tomado como excessivo. «Até dá vontade de mudar
a botica para Espanha, não dá?». Se dá, que a vontade
passe depressa. A frase não sai.
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O ‘cidadão’, esculpido à esquerda,
simboliza o cidadão livre
A aldeia de Cidadelhe faz parte do Património
Mundial classificado pela UNESCO

uem conhece as Beiras guarda na memória os campos brancos de giestas, na Primavera, e o frio cortante, no Inverno. Os
amplos espaços bravios salpicados de granito, pedras enormes que por vezes dão forma às casas.
As mesas fartas e a genuína hospitalidade beirã, aquilo
que a farmacêutica Ana Sofia Lopes mais aprecia na terra
onde nasceu, Pinhel.
A visita começa em Cidadelhe, a que José Saramago
chamou “calcanhar do mundo”, no livro “Viagem a Portugal”. A aldeia é a entrada sul do Vale do Côa e faz parte
do Património Mundial classificado pela UNESCO, graças
a um conjunto de gravuras e pinturas rupestres encontradas no Vale do Côa. Para visitá-las é preciso esperar
o fim do Verão, quando o leito do rio está seco, e enfrentar o percurso acidentado, entre as pedras. «Mas vale
a pena», garante a proprietária e directora-técnica da
Farmácia Santos. Além dos vestígios paleolíticos, a aldeia
conserva sinais do período pré-romano e ainda são visíveis as ruínas do Castelo dos Mouros.
Cidadelhe enquadra-se numa paisagem natural mantida
em estado quase puro. No céu sobrevoam abutres necrófagos, que nidificam nos penhascos circundantes, junto ao
rio. Nos campos em redor passeiam-se garranos selvagens.
À medida que descemos do ‘povo de cima’ para o
‘povo de baixo’, a zona mais antiga da aldeia, sucedem-se pequenas casas de granito, a condizer com os muros
que ladeiam a estrada. Gatos dormitam nos telhados,
observados por cães atentos. O cacarejar das galinhas
e os chocalhos das ovelhas são interrompidos pelo som
amplificado do sino da Igreja Matriz, «mandada construir
por um cidadão de grandes posses, após 1640, talvez
como forma de agradecimento pela restauração da independência de Portugal», explica Ricardo Capelo, historiador do município de Pinhel.

:J

UNTO
A CIDADELHE
É POSSÍVEL VISITAR
GRAVURAS E PINTURAS
RUPESTRES
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No cimo do campanário vê-se esculpido ‘o cidadão’, simbolizando o cidadão livre que podia escolher a quem pagar
os seus impostos. Cidadelhe era uma das dez beetrias, ou
povoações, do reino. Os seus habitantes podiam escolher
para senhor quem entendessem, tinham livre jurisdição
administrativa e estavam isentos de alguns impostos à
coroa. Vantagens ditadas pelo isolamento geográfico.
Outra das riquezas de Cidadelhe é o seu pálio, um
manto com perto de 300 anos, que é exibido nas procissões mais importantes. Conscientes do seu valor, os naturais da aldeia criaram uma estratégia engenhosa para
prevenir eventuais furtos. O manto sagrado é guardado
nas próprias casas dos aldeões. Em segredo, vai sendo
mudado de casa em casa, para que o seu paradeiro permaneça incerto. Agora está em construção um edifício
para albergar e expor o pálio.
Actualmente vivem de forma permanente em Cidadelhe 25 pessoas. Há 30 anos que não nasce ali uma
criança. Os poucos habitantes idosos com quem nos cruzamos cumprimentam e metem conversa. Uma senhora
confirma que Saramago visitou Cidadelhe duas ou três
vezes, outra mete-se com Ricardo Capelo: «o senhor
diz que Cidadelhe é bonita e eu digo que é feia, está
tudo a cair». Já não é verdade: as casas têm vindo a ser

Para a farmacêutica Ana Sofia Lopes,
o maior encanto da terra onde nasceu
é a «genuína hospitalidade beirã»
Até 1297, o rio Côa marcava
a fronteira com Espanha
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recuperadas para turismo e até já
existe um hostel. «Os habitantes
sabem que o presente e o futuro
de Cidadelhe passam muito pelo
turismo, aproveitando o reconhecimento como património mundial»,
diz o historiador.
O turismo está a crescer na região,
complementando as actividades económicas tradicionais, como a agricultura, a extracção de granito ou o artesanato. «Pinhel tem recebido muito
turismo, graças aos eventos que cá se
realizam e já começa a ter uma certa
notoriedade», confirma Ana Sofia
Lopes. Um exemplo de agro-turismo
é a Quinta das Pias, decorada com
mais de cem pias e mós de moinhos e
dois lagares de azeite.
Outro empreendimento preferido de quem visita Pinhel é o Encostas do Côa, localizado numa aldeia
próxima. Uma casa na árvore, que
funciona como alojamento, a seis
metros de altura, é a maior atracção deste turismo rural de origem
familiar. «Quando era garoto e ia
com os animais para o campo, com
os outros garotos da aldeia, subíamos para as árvores para conversarmos. Era o nosso ninho em cima
da árvore. Uma casa na árvore é um
sonho para toda a gente», justifica
um dos donos, José Fernandes.
A família que gere o Encostas
do Côa é ainda proprietária de um
negócio de apicultura. O mel é um dos produtos típicos
de Pinhel, a par do vinho, das amêndoas e do azeite. José
Fernandes conduz o velho jipe pelos caminhos enlameados para mostrar uma das produções apícolas que
a família tem na região. É um negócio com 80 anos que
nasceu quando o sogro, então menino de seis ou sete
anos, «encontrou um enxame e conseguiu construir um
cortiço e tirar de lá os primeiros favos de mel». Hoje a
produção anual supera as 20 toneladas, comercializada
com a marca Mel do Abel, em honra do sogro.
«O mel é um medicamento natural, para além de
alimento. O mel é doce, é bom, é curandeiro». José Fernandes fala com orgulho deste negócio em que toda a

Casa na árvore, a seis metros de altura, o ex-líbris
do empreendimento Encostas do Côa

«A

CIDADE TEM
RECEBIDO MUITO
TURISMO E JÁ COMEÇA
A TER UMA CERTA
NOTORIEDADE»

77

Centro histórico de Pinhel, com o pelourinho
de gaiola do século XVI em destaque

:P

INHEL SEMPRE
TEVE UM
IMPORTANTE PAPEL
NA DEFESA DO
TERRITÓRIO NACIONAL

família participa e que, para além do lucro familiar, contribui para gerar riqueza para o território de Pinhel e o
país. «Contribuímos para o funcionamento do ecossistema, pois as abelhas são fundamentais para a sobrevivência humana».
O azeite é outro dos produtos típicos destas terras
de extensos olivais. Carlos Videira é o actual proprietário
de um lagar ribeirinho, que pertencia ao sogro. A produção é ambientalmente ecológica, pois a separação é feita
de forma natural, com o azeite produzido a frio e não filtrado. «Tenho a fileira completa do azeite, desde o olival

de produção biológica certificada, ao lagar, também certificado, para produzir azeite biológico, e à comercialização. Mais de metade da minha vida está naquele lagar»,
diz envaidecido. A produção de 12 toneladas por ano é
escoada para o mercado nacional, mas também para países como França, Espanha ou Suíça. Uma das três marcas que produz, a Diamante do Côa, já foi premiada em
Portugal e no estrangeiro.
Na zona histórica de Pinhel, a praça principal exibe
um pelourinho de gaiola do século XVI. Pinhel sempre
teve um importante papel na defesa do território nacional, pela sua localização estratégica, numa zona elevada
ladeada pelo rio Côa. Até ao final do século XIII, o rio
marcava a fronteira com Espanha. As terras de Ribacôa,
incluindo Figueira, Sabugal, Almeida, até Vilar Formoso,
só foram integradas em Portugal em 1297, quando D.
Dinis assinou o Tratado de Alcanizes com o rei de Leão
e Castela. Como diz Ana Sofia Lopes, «Pinhel era a praça-forte mais avançada do reino de Portugal. Do castelo
ainda restam duas torres, parte da muralha e algumas
das portas».
A torre de menagem apresenta um curioso pormenor:
num dos lados destaca-se uma esplêndida janela manuelina, decorada por um elefante e um leão, símbolos dos
Descobrimentos. Do outro lado, virado para Espanha, na
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O nome da cidade vem de ser uma zona
elevada, propícia à fortificação
Pinhel intitula-se ‘Cidade Falcão’,
animal que assume uma posição
de vigia no brasão da cidade
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HEGOU A
PRODUZIR
MATERIAL BÉLICO
E AINDA HOJE HÁ
UMA ‘RUA DOS TIROS’

altura Leão e Castela, a torre é enfeitada por duas gárgulas em forma de rabo, um símbolo muito ofensivo na
Idade Média. As gárgulas medievais, muito comuns em
catedrais, são escoadouros das águas pluviais salientes
nos telhados, muitas vezes ornadas com figuras monstruosas, humanas, ou animalescas.
A importância estratégica e militar de Pinhel era tão
grande que, na Idade Média, a cidade chegou a produzir
material bélico e ainda hoje há uma ‘Rua dos Tiros’.
Cidade antiga, Pinhel é um poço de história. Durante
pouco mais de um século, foi sede de diocese, o que justificou o título de cidade, em 1770. A decisão terá sido
impulsionada pelo Marquês de Pombal, com o propósito
de retirar poder aos bispos de Viseu e de Lamego, mas
a aventura terminou em 1882, devido à difícil relação de
poder entre o bispo e o município e, sobretudo, à falta de
sustentabilidade económica.
A cidade, e toda a região, foi porto de abrigo para
muitos judeus expulsos pelo reino de Espanha, nos tempos de Isabel, a Católica, e de D. Manuel I, de Portugal.
Pinhel intitula-se ‘Cidade Falcão’, animal que assume
uma posição de vigia no brasão da cidade. «Na época do
Mestre de Avis, os pinhelenses lutaram contra os espanhóis e roubaram-lhes o porta-estandarte onde estava
desenhado o falcão», conta a farmacêutica. O episódio vai ser recriado na principal festa da cidade, a Feira
Medieval, que veste a rigor o centro histórico no primeiro
fim-de-semana de Junho. O presidente da câmara municipal e a mulher vestem-se de rei e rainha, e a população adere em massa à festa, que traz muitos turistas à
cidade, sobretudo espanhóis.
Outra grande festa é a Feira das Tradições. Começou
por ser uma mostra de produtos locais, como tamancos,
teares, mel ou vinho, e hoje «é um dos maiores eventos da

Bacinete, ou elmo, talvez único no mundo,
exposto no museu municipal

Beira Interior». Ana Sofia Lopes desfia outras festas que
alegram Pinhel ao longo do ano e detém-se no detalhe
dos cantares que ocorrem em várias aldeias do concelho,
como o Lamegal, por altura da Páscoa. «É o encomendar
das almas e as alvíssaras, que juntam à noite a população, num momento de convívio que não deixa esquecer
a tradição».
Terminamos a visita no moderno museu municipal,
localizado na Casa da Cultura, que sintetiza a história
da região, das raízes paleolíticas aos nossos dias. Surpreende pela linguagem museológica inovadora, uma
proposta da DepA Architects, cujo arquitecto Mário Rui
Sobral é natural de Pinhel. O mesmo gabinete assinou a
reabilitação da antiga casa onde funciona o bar-restaurante Entre Portas, na zona nobre da cidade. A modernidade do espaço, em simbiose com as paredes de pedra e
vigas de madeira originais funciona como um espelho da
gastronomia que oferece: um novo olhar sobre a melhor
gastronomia beirã.
Partimos com uma doce sensação.
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: BULA
:1 ENCOSTAS DO CÔA

Largo da Igreja, Quinta Nova
T. 964 708 485

:2 QUINTA DAS PIAS

Estrada Nacional 221, Km 155,400
T. 914 843 750

:3 ENTRE PORTAS

Largo Ministro Duarte Pacheco, 13
T. 962 026 467

:4 QUINTA DA CHEÍNHA /

RESTAURANTE O PETISCO
Estrada Municipal 595
T. 917 501 468

:5 DOÇARIA REGIONAL

CAVACAS DE PINHEL
R. Cidade da Guarda, 34
T. 964 864 387

:6 ADEGA COOPERATIVA
DE PINHEL

Largo dos Combatentes
da Grande Guerra
T. 271 413 352

ENTRE NÓS

VAMOS

©PEDRO LOUREIRO
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CLETO
DUARTE
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ANF, pela segunda vez, vai distribuir gratuitamente aos seus associados acções da
sua participação no capital social da Farminveste, no valor de cerca de três milhões de euros.
Simultaneamente, a Farminveste vai lançar uma oferta de um milhão de obrigações convertíveis em capital da
Farminveste, no valor de cinco milhões de euros, exclusivamente dirigida aos seus accionistas.
São pequenas operações, mas com um grande significado associativo.
O universo empresarial existe para servir os interesses de todas as farmácias.
A nossa união garantiu a afirmação das farmácias na
sociedade portuguesa.
O nosso universo empresarial cimentou essa união.
A rede de farmácias é apontada como exemplo em
Portugal e noutros países europeus.
O universo empresarial foi decisivo para a resistência
do sector a crises económicas e agressões externas.
Por isso, o controlo efectivo desse universo será sempre inalienável.
Com ele, manteremos o controlo do nosso destino
colectivo.
As farmácias sempre foram tradicionalmente sócias
da ANF e clientes do seu universo empresarial.
Com as operações que vamos realizar, a sua posição
accionista sairá reforçada, não só pela atribuição gratuita

de acções, como pela emissão de obrigações convertíveis.
Para além de um acto de justiça, é uma oportunidade
de investimento e uma forma de nos prepararmos para
o futuro.
O mundo à nossa volta muda todos os dias.
Temos de continuar a ser capazes de antecipar o futuro.
Fomos pioneiros na tecnologia.
As nossas empresas transformam cada ameaça tecnológica numa nova oportunidade, na melhoria do nosso
serviço e no crescimento do nosso negócio.
Com elas vamos transformar as farmácias na rede de
cuidados de saúde mais valorizada pelos portugueses.
Visitei recentemente todo o país e realizei reuniões
com os associados em todos os distritos.
Foram reuniões muito participadas e muito
estimulantes.
Dialogámos francamente sobre os nossos problemas.
Todos estamos conscientes e determinados a lutar
para os ultrapassar.
A nossa agenda associativa é ambiciosa e difícil, mas
todos juntos, farmácias, ANF e o nosso universo empresarial, seremos capazes de resistir a ventos e marés, e
preparar melhor o nosso futuro.
O Programa VAMOS faz parte do futuro do nosso
sector.
Com ele iremos juntos, mais longe, mais unidos e mais
livres.

