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sta edição da revista Farmácia Portuguesa
ficará certamente para a História. Não exagero.
O primeiro projecto do Serviço Nacional de
Saúde é um documento emocionante. As notas de António
Arnaut, manuscritas em pleno Conselho de Ministros, retratam melhor do que qualquer fotografia o sonho e o ambiente
político daquela época. Para economistas, politólogos e historiadores, fica ainda um facto: o debate relativo à despesa
e à sustentabilidade está colado ao SNS desde a gestação.
António Arnaut doou ao Museu da Farmácia esse precioso documento, a que justamente chamamos o primeiro
passo do SNS, uma obra enorme e singular no período
democrático. Todos poderão vê-lo ao vivo ainda este ano,
como promete João Neto, director do Museu, que teve o
mérito de desafiar António Arnaut a partilhar o seu espólio. Honramo-nos de fazer a pré-publicação.
A nossa gratidão para com o pai do SNS não pode ser
descrita por palavras. Ainda assim, ousamos tentá-lo, com
esta reportagem e a grande entrevista a António Arnaut
publicada na última edição de 2015. Julgo que fomos muito
para lá do gesto de reconhecimento – acrescentámos elementos relevantes para a História do SNS.

ALEGRIA

A nova bastonária da Ordem dos Farmacêuticos deu-nos
outra alegria, ao conceder-nos a primeira grande entrevista
a um meio profissional. Na tomada de posse fez um discurso
emocionante e ambicioso, que criou nos farmacêuticos
a convicção de um mandato marcante e a esperança em
melhores dias para a profissão. A entrevista e o retrato de
Palita, como os pais lhe chamavam em Bissau, confirmam
que temos bastonária!
Continuamos nesta edição a dar protagonismo aos farmacêuticos de oficina e ao espantoso trabalho das farmácias
comunitárias em todo o território. A reportagem Farmácias
Reais mostra, ainda, como no dia-a-dia, médicos, farmacêuticos e outros profissionais de saúde cooperam em favor dos
doentes. Tem razão a nossa bastonária para acreditar numa
nova era de paz e prosperidade na Saúde.
O Porto, pela sua História cidade-símbolo do instinto de
liberdade que caracteriza os farmacêuticos portugueses,
está bem retratado nesta edição. Angelina Real, uma Farmacêutica Com Vida, conta-nos as origens da Farmácia
Campos, ainda a Foz era um bairro de pescadores e homens
do campo. Ricardo Alves é o farmacêutico que nos mostra
o Porto novo, uma cidade em plena transformação graças
ao turismo, mas que não perdeu uma pedra do seu carácter.
Esta é a última edição em que assino como directora.
Reservo este parágrafo, sentido, para recordar com saudade
Francisco Guerreiro Gomes, o grande director que me antecedeu. Devo uma palavra de agradecimento a todos os colegas, colaboradores e dirigentes da ANF, actuais e de anteriores direcções, das quais fiz parte, que sempre me apoiaram.
Entrego ao colega Duarte Santos os votos mais calorosos
de felicidades à frente dos destinos de uma revista nova.
Passa a ser bimestral e inaugura uma linha gráfica inovadora. No último ano e meio, com a chegada dos profissionais
do Departamento de Comunicação da ANF, pudemos materializar o sonho de dar outra vida à Revista Farmácia Portuguesa. Sentimos que conquistámos leitores e atraímos mais
a sua atenção.
Estou feliz, realizada e cheia de vontade de continuar a
participar neste projecto. Nunca fui de palavras de circunstância. Por isso, no próximo número, já aceitei o convite do
Duarte para ser eu a farmacêutica que convida. Os leitores
poderão aproveitar o 12.o Congresso das Farmácias para
conhecer a minha Lisboa.
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AMIGOS
PARA
A VIDA

As farmácias são a rede
de cuidados de saúde mais
próxima dos portugueses.
Os farmacêuticos não dão
apenas aconselhamento sobre
medicamentos. Cada vez mais,
apoiam os doentes crónicos
e garantem serviços
de nutrição, podologia
ou audiologia às populações.
Médicos, farmacêuticos e outros
profissionais de saúde cooperam
cada vez mais uns com os outros.
Os portugueses ganham
anos de vida.

TEXTO: SÓNIA BALASTEIRO
FOTOGRAFIA: CÉU GUARDA
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FARM ÁCIA
UNIÃO:

SEVER DO VOUGA
DOENTE
A DOENTE
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uem chega a Talhadas, no concelho de
Sever do Vouga, vê-a logo. Como a um
farol. Moderna, envidraçada, destaca-se
na paisagem composta por casas baixas e arvoredo alto.
Chove copiosamente mas, dentro da Farmácia União, sente-se o aconchego familiar.
Um casal de idosos está a ser atendido pela farmacêutica Susana, que pergunta à senhora sentada do outro lado
da mesa, à sua frente: «Este já toma, certo?». A resposta
afirmativa é retorquida com um aviso: «Tem de deixar o outro medicamento agora». Perceber a necessidade da medicação, a segurança, a posologia
correcta e as condições que o
utente tem para a tomar é apenas um dos serviços farmacêuticos de que a União dispõe.
Aqui, trata-se «doente a
doente», explica Paulo Nogueira,
o director técnico que, em 2010,
transformou o então posto móvel
em farmácia. A mudança trouxe,
assegura convicto, «enormes
vantagens» no que aos cuidados farmacêuticos diz respeito.
Sobretudo porque sendo «uma
farmácia de meio rural» tornava-se um complemento ao Serviço
Nacional de Saúde (SNS). «Está
disponível durante mais horas»,
explica o responsável.
Mas os cuidados com quem
procura ajuda vão muito para
além do horário. Na Farmácia
União, para o acompanhamento farmacêutico, cada doente
é convidado a sentar-se frente
a uma mesa. Do outro lado está
o farmacêutico, pronto a ouvi-lo com toda a atenção. Neste
«atendimento sentado», como
lhe chama Paulo Nogueira, «é
garantida toda a privacidade
necessária para que a pessoa
se sinta mais à vontade». «No
fundo, é o que se passa num consultório», resume.
Para facilitar o entendimento, nesta zona, chamada de zona
A, não se fazem pagamentos.

«Há um delay». Apenas no final da consulta farmacêutica o
doente se dirige à caixa.
Na zona B são dispensados os cremes, os produtos de
puericultura, alguma fitoterapia, os alopáticos.
Esta revolução na forma de atender os utentes de
várias freguesias, 2.200 pessoas, entre Talhadas, Reigoso e Ribeiradio, a união de freguesias de Cedrim e Paradela e ainda Préstimo, em Águeda, implica a abertura de
uma linha de «comunicação com os clínicos». «Sempre
que necessário, escrevemos uma carta ao médico. Em
caso de urgência, telefonamos», explica Paulo Nogueira.
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Um «mapeamento» da situação dos doentes, considerado
precioso pelos médicos das redondezas.
O farmacêutico lembra o caso de um utente de 52 anos a
quem tinha sido prescrita uma dose alta de um antidepressivo. Como efeito secundário, passou a sofrer de disfunção
eréctil. «Era uma questão de dosagem.
Escrevi ao médico e, com a redução da
dose, o problema ficou resolvido».
Há casos em que é o médico da
extensão de saúde de Talhadas a pedir
ajuda. «Tivemos um senhor de 68 anos,
hipertenso, polimedicado. Detectámos
valores fora do intervalo desejado. O
médico alterou a medicação e contactou-me a pedir para medir a pressão
arterial durante vários dias e em diferentes horas. Fomos nós que fizemos
o seguimento e depois informámos»,
relata Paulo Nogueira.
Para o médico da extensão de saúde
de Talhadas, António Gonçalves, esta
articulação «facilita bastante» o acompanhamento dos doentes. «Sempre que
há alguma dúvida, há um diálogo com
os profissionais da farmácia», explica o
clínico. Assim, continua, é possível «corrigir» a medicação
quando necessário.

Além disso, na zona, «sempre que há uma situação
aguda, a farmácia é muito procurada. Porque as pessoas
têm tosse ou dores. Quando a situação se arrasta, o farmacêutico encaminha para consulta».
E, porque é de união que se trata, quando o doente
não pode vir à farmácia, vai a farmácia a sua casa. Explica Paulo
Nogueira: «Contactam-nos, e nós
vamos lá entregar». Com um custo
simbólico (um euro), fazem domicílios num raio de cinco quilómetros.
A procura é grande: «Fazemos
cerca de 40 entregas por mês».
Perto das 13h, é hora de pegar no
carro. A dona Fátima, que cuida de
dois idosos, de 87 e 93 anos, aguarda
a chegada de Susana. «Todas as
semanas telefono e peço que me
tragam os remédios», descreve.
Hoje, Susana trouxe-lhe a medicação para a senhora Olinda que,
além de diabetes, sofre de insuficiência cardíaca. Para a cuidadora,
este é um serviço «essencial».
«Não posso deixá-los sozinhos»,
explica. É para isto que a União serve: Para levar auxílio
onde é preciso.

NA FARMÁCIA UNIÃO,
PARA O ACOMPANHAMENTO
FARMACÊUTICO, CADA
DOENTE É CONVIDADO
A SENTAR-SE FRENTE A UMA
MESA. DO OUTRO LADO
ESTÁ O FARMACÊUTICO,
PRONTO A OUVI-LO
COM TODA A ATENÇÃO
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CACÉM

FARMÁCIA
CENTRAL:

ACOMPANHAMENTO
DIÁRIO

FOTOGRAFIA: ANTÓNIO SANTOS
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ificilmente o senhor Álvaro sairia mais satisfeito da visita desta tarde à Farmácia Central, no Cacém. No gabinete de atendimento
personalizado, de sorriso aberto, a farmacêutica Anita
só lhe deu boas notícias: «A sua glicémia está óptima».
Os restantes parâmetros bioquímicos tiveram semelhantes resultados: os triglicéridos, o colesterol. «Está a melhorar, não está, doutora?», perguntou, bem-disposto, para
confirmar.
As boas notícias não ficaram por aqui: a massa gorda
diminuiu, aumentou a muscular. Aos 70 anos, estas indicações são preciosas para Álvaro Figueiredo. «Sou diabético
e é muito importante ir controlando tudo, pelo menos, uma
vez por mês», confidencia.
Não é que seja um doente difícil. Toma toda a medicação indicada, faz caminhadas e ginástica, em dias alternados, como lhe indicaram na farmácia. «Aqui sou muito bem
informado e aconselhado sobre os cuidados que devo ter».
Incluindo no que diz respeito à alimentação. Aprendeu a
fazer seis refeições por dia, a beber bastante água. E, além
da diabetes, é importante controlar a ansiedade e a pressão
arterial elevada. Mazelas que lhe ficaram dos tempos em
que chegava a fumar «80 cigarros por dia». «E já deixei o
tabaco há 31 anos!», orgulha-se.
A verdade é que, hoje, o senhor Álvaro sente-se bastante
melhor do que na sua primeira visita, há vários meses. É esse,
precisamente, o objectivo do projecto de implementação de
cuidados farmacêuticos em que o septuagenário participou,
que arrancou em Janeiro de 2015 na Farmácia Central, estendendo-se, para avaliação, até final de Junho do mesmo ano.
Utente desta farmácia há 30 anos, cumpria todos os
requisitos para participar no projecto: tinha pelo menos
três patologias, tomava vários tipos de medicamentos e
visitava a farmácia com frequência. Quando o convidaram, sentiu toda a confiança para aceitar.
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HOJE, O SENHOR ÁLVARO SENTE-SE
BASTANTE MELHOR DO QUE NA SUA
PRIMEIRA VISITA, HÁ VÁRIOS MESES.
É ESSE, PRECISAMENTE, O OBJECTIVO
DO PROJECTO DE IMPLEMENTAÇÃO
DE CUIDADOS FARMACÊUTICOS

Tornava-se um dos 105 “embaixadores” dos cuidados farmacêuticos personalizados do
Cacém, como lhes chama Luís
Lourenço, o director técnico
da farmácia a implementar o
projecto, e um dos 70 a ter completado já o programa de três
visitas previsto. «Continuei porque gostei. É importante
para a minha saúde», explica.
A média de idades dos participantes está acima dos
65 anos e a diabetes é uma das doenças mais reportadas, a par da pressão arterial elevada, da dislipidemia,
da doença pulmonar obstrutiva crónica e da asma.
Logo na primeira visita, em que os doentes são atendidos em dois gabinetes, os farmacêuticos conseguiram
dados surpreendentes: 56% dos doentes asmáticos assumiram não aderir à terapêutica. «Muitas vezes, as
pessoas não sabem exactamente como utilizar os dispositivos, os inaladores, os nebulizadores», explica Luís
Lourenço, que coordenou o estudo.
Pessoas com outras patologias também não aderiam
à terapêutica. Aliás, 27 dos utentes revelaram, pura e
simplesmente, não continuar a tomar a medicação – e alterar esta realidade foi um dos melhores resultados obtidos pelo projecto de cuidados personalizados. No final
das três visitas, e após aconselhamento, a adesão era já
de 81%.
Também os resultados dos parâmetros bioquímicos
e fisiológicos melhoraram. «A obesidade era um problema», comenta a farmacêutica Anita Silva, um dos cinco
profissionais da Farmácia Central a realizar este trabalho, referindo-se aos triglicéridos. «Tínhamos pessoas
que apenas faziam duas refeições por dia». Estes hábitos mudaram com a intervenção dos farmacêuticos. E os
benefícios na saúde sentidos pelos utentes fizeram com
que mantivessem as visitas.
«Agora, venho em Março», anuncia, antes de se despedir, com ar satisfeito o senhor Álvaro, saindo pela porta
do gabinete branco, com um design clean e simples, e contornando os bonsais expostos em pequenos escaparates
na Farmácia Central.
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ROSA,
A FARMÁCIA
DOS AFECTOS
CALDAS DA RAINHA

FOTOGRAFIA: CÉU GUARDA
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sta história começa em 1958, ano em que o
doutor Correia Rosa, farmacêutico amado nas
Caldas da Rainha, decidiu criar o seu segundo
projecto na periferia da cidade. Nascia a Farmácia Rosa,
que se tornaria a única nas Caldas da Rainha a produzir
medicamentos manipulados. «Quando alguém queria um
medicamento e não encontrava, era sempre aconselhado
a vir aqui. “A Farmácia Rosa deve ter”, diziam», conta Ana
Catarina Afonso, a directora técnica.
Passaram 92 anos. A cidade cresceu, rodeou a Rosa,
e os serviços de que a farmácia dispõe cresceram também. Continua a dispor de manipulados, que manda fazer
numa farmácia do Porto para responder às expectativas
dos utentes. E passou a dar resposta a outras necessidades: de duas em duas semanas, às quartas, há aconselhamento de podologia e, às quintas-feiras, de nutrição.
Pelo meio, a Farmácia Rosa viveu a sua história, sempre à frente do seu tempo. Em 1991, tornava-se uma das
primeiras do país a ter sistema informático e, em 2008,
um robô para sistematizar a dispensa farmacêutica.
O “Zézinho”, como ainda é chamado por quem acorre
à farmácia em busca do seu aconselhamento, o senhor
“Zé Manel”, como o tratam os colegas, conhece bem esta
história. Tinha apenas 13 anos, um de trabalho árduo «a
acartar móveis», quando o doutor Rosa acedeu ao pedido da sua tia para lhe dar ocupação. «Disse-lhe que eu
era muito fraquinho para carregar os móveis e, assim que
houve oportunidade, ele chamou-me», recorda.
Demoraria anos a chegar ao balcão da farmácia.
Começou a «lavar dez frascos por dia», que vinham do
«esterqueiro da câmara». «Tínhamos de os pôr a brilhar.
E não usávamos produtos, eram muito bem batidos
com areia e água», lembra. Passou a fazer, «paulatinamente, os pacotes com burato de sódio, tintura de iodo».
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Depois, os manipulados. As contas, todas à mão. Chegou
a informatização, o robô, os novos serviços. «Pesei muitos
miúdos. E agora peso os filhos», orgulha-se, aos 61 anos.
Mas há outras contas. «Fiar quando as pessoas não podiam comprar os medicamentos e tinham de pagar ao mês
ou ao ano». «Hoje», sente, é essa confiança que continua a
trazer os antigos utentes à Farmácia Rosa.
Zé Loureiro, de 54 anos, entrou na história da farmácia
de forma semelhante, tinha então apenas 14 anos. Lavou
frascos, preparou pacotes, fez recados. Lembra-se de quando tudo era «avulso e os medicamentos eram pesados».
Apenas cinco anos depois começou a estar ao balcão. Desde então, assevera, «mudou tudo na farmácia», menos uma
coisa: «Além da confiança, a amizade».
Catarina Tacanho, neta do doutor Rosa, comanda hoje
o destino deste espaço de saúde. E terá herdado do avô o
espírito «visionário». Implementou os serviços de aconselhamento: farmacêutico, de dermocosmética e de audiologia; investe em actividades de promoção da saúde, como o
Mês dos Afectos, em parceria com a Administração Regional de Saúde; as caminhadas em Maio, que chegam a juntar
em convívio 300 pessoas, e cuja receita reverte para uma
instituição de solidariedade social; as entregas ao domicílio.
A lista de serviços é quase interminável.
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E inclui um serviço público tão importante como a presença na comunidade. Frequentemente, os profissionais
da farmácia deslocam-se às escolas do primeiro ciclo da
região para dar formação para a saúde. «Vamos falar sobre piolhos», conta Ana Catarina Afonso. «Ensinamos que
nem tudo é para partilhar», descreve.
Também se organiza formações sobre obesidade, vacinação ou diabetes infantil.
A ideia é servir a população. Como acontece com o
senhor Francisco, que vem à Rosa desde 2013. Entrega
os pés «à doutora Ana Carolina», com toda a confiança.
Outro doente espreita pela porta, antes do tratamento.
E brinca: «Isso é que é vida, hein?». Pergunta pelo senhor Zé Manel. Quer ser atendido pelo Zézinho da Farmácia Rosa.
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O MÊS DE MAIO,
CHEGAM A SER
TREZENTAS PESSOAS
A REUNIREM-SE EM
CONVÍVIO NAS CAMINHADAS
PROMOVIDAS PELA
FARMÁCIA ROSA
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© ANTÓNIO SANTOS

PORTUGUESES
QUEREM AINDA
MAIS DAS FARMÁCIAS
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A FARMÁCIA É O SERVIÇO PREFERIDO
DOS PORTUGUESES PARA RESOLVER
OS PROBLEMAS MENORES DE SAÚDE.
No dia-a-dia, os portugueses preferem:

E gostam:

27%

>90%

CENTRO
DE SAÚDE
SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO FARMACÊUTICO

34%

36%

OUTROS

96%

FARMÁCIA

RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DOS PROFISSIONAIS

3%

LINHA SAÚDE 24

OS PORTUGUESES DÃO GRANDE
VALOR AOS SERVIÇOS PRESTADOS
NAS FARMÁCIAS E RECLAMAM
A IMPLEMENTAÇÃO DE:

89%

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA
DE RECEITAS PARA
DOENTES CRÓNICOS

89%

ENTREGA
DE MEDICAMENTOS
AO DOMICÍLIO

78%

74%

DISPENSA DE MEDICAMENTOS
ACTUALMENTE RESERVADOS
ÀS FARMÁCIAS HOSPITALARES

MARCAÇÃO
DE CONSULTAS
MÉDICAS

Sondagem da Universidade Católica
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DE ACORDO COM O ESTUDO
“UM NOVO MODELO DE FARMÁCIA”,
REALIZADO A PEDIDO DA ANF...

OS PORTUGUESES
QUEREM, MESMO, CUIDADOS DE SAÚDE ALARGADOS NAS SUAS FARMÁCIAS.

A POPULAÇÃO VALORIZA
OS SERVIÇOS JÁ EXISTENTES
E É FAVORÁVEL AO RESPECTIVO
DESENVOLVIMENTO, COMO,
POR EXEMPLO:

TESTES RÁPIDOS
E DE TRIAGEM
APOIO NO CONTROLO
DE DOENTES CRÓNICOS
ACONSELHAMENTO
DE MNSRM

93%
92%
92%

© PAULO NETO
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ENTREVISTA
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ANA
PAULA
MARTINS

MEDICAMENTOS
«
EM TODO
O LADO É UMA
ABERRAÇÃO »
ENTREVISTA: CARLOS ENES E CARINA MACHADO
FOTOGRAFIAS: PEDRO LOUREIRO

Ana Paula Martins
inicia o mandato
reivindicando mais
segurança no acesso
ao medicamento.
A nova bastonária
dá como exemplo a
pílula do dia seguinte,
que só em Portugal
está disponível fora
das farmácias.
«Uma coisa de doidos»,
critica. Confia no apoio
dos médicos a este
combate e mostra-se
totalmente empenhada
no bom relacionamento
entre as diferentes
profissões de saúde.
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RFP: Senhora bastonária, está preparada para andar
à guerra com o bastonário da Ordem dos Médicos?
ANA PAULA MARTINS: Estou, mas não acredito
que seja preciso andar à guerra com o bastonário da
Ordem dos Médicos.
RFP: Os bastonários sempre gostaram de arranjar
uns bons temas de discussão.
APM: É verdade, mas esse não é o meu estilo, nem o
meu caminho. Este mandato de três anos tem objectivos muito definidos. E um deles é construir, aprender a
construir, um diálogo com as profissões de saúde.
RFP: Acredita mesmo que a cultura de guerra entre
as profissões de saúde pode ser ultrapassada?
APM: Eu não sou capaz de vender uma coisa em que
não acredito. Não poderia nunca propor à Ordem dos
Médicos e à Ordem dos Enfermeiros que nos sentássemos nesta relação de co-criação, sem realmente ser
isso que nós queremos fazer.
RFP: O problema é que as boas intenções esbarram
muitas vezes em interesses divergentes.
APM: O meu objectivo é começar este diálogo com
aquilo que nos aproxima. Estou certa, estou convencida, que o actual bastonário e os dirigentes nacionais da
Ordem dos Médicos compreenderão a necessidade de
iniciarmos um diálogo construtivo.
RFP: Mas não têm visões radicalmente diferentes do
sistema de saúde?
APM: Sinceramente, acredito que estamos de acordo no essencial. Todos queremos o que é mais importante para os portugueses, que é terem mais saúde,
mais anos com qualidade de vida e sentirem-se seguros de que têm cuidados de saúde. Outro aspecto importante é serem mais autónomos. Julgo que temos
de deixar para trás visões paternalistas das profissões de saúde. Os cidadãos têm de assumir maiores
responsabilidades na sua própria saúde. Prevenção
da doença e promoção de estilos de vida saudáveis
implicam uma aposta nas pessoas, acreditarmos que
estão mais capazes de fazer as opções certas.
RFP: Esse acordo de princípios parece pacífico, mas
pode materializar-se em objectivos comuns?
APM: Podemos começar por ter uma agenda comum em pelo menos dois ou três pontos. Primeiro,
a segurança nos medicamentos. Esta história dos

medicamentos andarem em todo o lado e mais algum
é uma aberração. Veja a pílula do dia seguinte fora da
farmácia! É uma coisa de doidos, não existe em mais
lugar nenhum do mundo. Depois, a defesa dos laboratórios de proximidade, em que os médicos têm o mesmo problema que nós.
RFP: E a prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI)?
APM: Sabemos que é um ponto onde vai ser mais
difícil entendermo-nos, mas acredito que podemos
iniciar um diálogo transparente, com o objectivo de
alcançarmos um modelo mais harmónico. Julgo que
uns e outros já conseguimos ultrapassar as posições
mais radicais e fechadas. Os farmacêuticos não estão
interessados na prescrição. O que faz sentido, considerando até o desejo manifestado pelos portugueses
na recente sondagem da Universidade Católica, é estudarmos, em conjunto, um modelo de renovação da
terapêutica crónica. Isso será para reforçar ainda mais
o acompanhamento médico dos doentes, porque aliviará os médicos e os serviços de saúde de trabalho
burocrático.
RFP: Começámos a entrevista pelos médicos, mas
acredita numa agenda comum às profissões de
saúde?
APM: Nós, os profissionais de saúde, em regra conseguimos entender-nos muito bem ao nível local.
Quando estamos no terreno, de facto, as pessoas são
mais importantes. Eu acredito que as diversas Ordens
podem incentivar o aprofundamento desse relacionamento. A criação de conselhos locais de saúde podia
ser um passo comum, envolvendo centros de saúde
e consultórios, pequenos serviços de saúde privados, como as farmácias, escolas e outras instituições
de interesse público. No fundo, seria aprofundar o
relacionamento em rede, de médicos, enfermeiros,
farmacêuticos e outros profissionais de saúde. Isso
melhoraria a referenciação e a vigilância aos doentes.
E facilitaria tarefas tão simples como a educação para
a saúde numa escola.
RFP: Que garantias é que tem dessa agenda comum?
APM: Garantias não tenho nenhumas. Mas acredito.
RFP: Sinais, então. Sinais?
APM: Olhando para os sinais, nós temos um sistema
de saúde ameaçado em termos de sustentabilidade.
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Na última década foi sendo gradualmente mais e mais
ameaçado.
Por outro lado, temos enfermeiros, médicos e farmacêuticos, profissionais de saúde altamente qualificados, formados nas nossas universidades, a emigrar em
massa. Não que eu tenha - vou já dizer isto claramente,
é o que tenho dito ao jovens farmacêuticos - nenhum
drama com o facto da nossa geografia europeia nos
acolher enquanto profissionais, acho até que é muito
bom em determinadas fases da nossa vida. Também
não sou xenófoba, abomino a xenofobia, por isso acho
que devemos acolher com alegria os profissionais de
outros continentes. Mas não faz sentido investir tanto
dinheiro público na formação de profissionais de saúde, forçá-los a emigrar e depois haver falta de médicos ou enfermeiros.
RFP: Qual seria a vantagem para os contribuintes?
APM: Com todas as vantagens para os contribuintes!

«O S FARMACÊUTICOS
NÃO ESTÃO INTERESSADOS
NA PRESCRIÇÃO. O QUE FAZ
SENTIDO É A RENOVAÇÃO
DA TERAPÊUTICA CRÓNICA,
PARA ALIVIAR OS
MÉDICOS DE TRABALHO
BUROCRÁTICO

»
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RFP: Os ministros pensam assim: «Se tiver que empregar toda a gente vou gastar imenso dinheiro».
APM: Mas eu não estou a dizer que temos que empregar toda a gente. Repare no problema de que me
falaram sistematicamente os jovens farmacêuticos
durante a campanha. Portugal está a formar 1.100,
1.200 farmacêuticos por ano. Não vão ter mercado!
Mesmo que façamos a expansão dos serviços farmacêuticos nas farmácias, que já empregam 9.000
farmacêuticos, no SNS, através das carreiras farmacêuticas, nos laboratórios de análises, na indústria, em
tudo ao mesmo tempo. Há uma parte destes jovens
que, por opção, quer fazer outras coisas ou emigrar.
Mas a maioria vai sair frustrada deste processo.
RFP: Imagine que em vez de bastonária é ministra da
Saúde. Como é que convence o ministro das Finanças
a contratar mais profissionais de saúde?
APM: Como é que convenço o ministro das Finanças
a contratar mais profissionais de saúde? Com argumentos óbvios. Serviços de saúde muito grandes e
muito bonitos sem profissionais são uma falácia e
um risco. Achei muito interessante o exemplo que
a nova bastonária dos Enfermeiros deu no discurso
de tomada de posse. Contou que na Madeira tinha
visto dois enfermeiros a cuidar de 57 doentes. Não
pode ser, tem de haver um rácio mínimo. Contratar
um enfermeiro, nestas circunstâncias, é um óptimo
investimento para o dinheiro dos contribuintes, não
pode ser encarado como má despesa. O ex-ministro
Paulo Macedo também dizia que não tinha de resolver o problema das farmácias, que são empresas,
que não lhe competia a ele. De facto, os ministros não
têm de resolver o problema das farmácias, mas têm a
obrigação de garantir a assistência farmacêutica. E a
assistência farmacêutica faz-se com farmacêuticos,
assim como a assistência de enfermagem se faz com
enfermeiros, e por aí em diante.
RFP: Confia numa mudança?
APM: Cada vez que aparece um novo ministro da
Saúde tenho esperança que consiga mostrar objectivamente, com dados, com evidência, a necessidade de Portugal planificar em saúde. Por exemplo, se
não aprovarmos agora uma carreira farmacêutica no
SNS, daqui a 10 anos os farmacêuticos hospitalares
no activo vão tornar-se um bem escasso, muito abaixo das necessidades. E isso, sim, seria trágico para a
despesa pública.

RFP: Pode explicar melhor o argumento?
APM: Como poderemos investir na inovação terapêutica sem os profissionais indispensáveis a garantir a utilização segura e eficiente de medicamentos
tão caros? Se não investirmos agora na prevenção,
na educação dos cidadãos para a saúde, na proximidade e na domiciliação de cuidados, daqui a uns anos
não teremos orçamentos para pagar as tecnologias
necessárias a tratar uma população demasiado envelhecida e fustigada pela doença. Esta mudança de
paradigma é urgente e só se faz com profissionais de
saúde qualificados.
RFP: O ponto é que, num país falido, os governos
normalmente só fazem planos para o orçamento seguinte. Acha que vamos alguma vez fugir a este ciclo
de navegação à vista com o dinheiro público?
APM: Eu não sei se vamos conseguir fugir. Sei é que,
se não fugirmos, estamos perdidos. Vou ter de citar
uma das frases do Churchill: Não foi o que nos trouxe
aqui que nos vai daqui tirar. Há alturas na História das
nações em que as rupturas se impõem. Por isso é que
eu lhe falei em Churchill, que é uma das minhas referências - minha e de muita gente, também nisso não
sou sequer inovadora. Houve um momento em que ele
incarnou a coragem de ir para além do que era popular, de ir para além daquilo que era o imediato, e de
pensar para além do momento.
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«REMUNERAÇÃO
DO SERVIÇO
FARMACÊUTICO
É INDISPENSÁVEL»
RFP: Acredita que os políticos já estão convencidos
de que as farmácias têm mesmo um problema de
sustentabilidade económica?
APM: Acredito. Mesmo! Acredito.
RFP: E isso vai ter consequências?
APM: Também acho mesmo que sim. Neste sentido:
não é possível que não tenha. Era insensato, era insano que não tivesse.
RFP: Que tipo de solução imagina?
APM: O pagamento do serviço farmacêutico. Não
consigo imaginar a sustentabilidade da rede de farmácias sem o pagamento do serviço farmacêutico.
Estou a falar da dispensa, muito objectivamente. Os
belgas, por exemplo, reconhecem que há intervenção
do farmacêutico em cada dispensa. Porque ele tem
que aconselhar, fazer recomendações de segurança,
esclarecer como é que o medicamento se toma.
RFP: E a prestação de serviços diferenciados?
APM: Também. Está mais do que evidenciado que
serviços como a vacinação e a troca de seringas integram as farmácias no sistema de saúde, com ganhos
importantes para a saúde das populações e de longo
prazo para os orçamentos públicos. A recente sondagem da Universidade Católica mostra que os cidadãos, para além de estarem satisfeitos, vêem com
muito interesse a possibilidade das farmácias prestarem mais serviços.
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RFP: Acha que é uma medida que poderia obter bom
acolhimento na actualidade?
APM: Sem dúvida nenhuma.
RFP: Não implica uma revolução cultural?
APM: Claro, mas nós aqui estamos a falar de mudanças de paradigma. Nós não vamos tornar o sistema
de saúde sustentável, as farmácias sustentáveis e as
profissões de saúde sustentáveis se não mudarmos de
paradigma. Se for para ficar tudo como está, vamos
andar de legislatura em legislatura com mais Troika,
menos Troika, mais empréstimo, menos empréstimo.
Esse argumento é hoje muito mais real. As farmácias
são exclusivamente remuneradas em função do valor
do medicamento. Ora, todos exigimos que o aconselhamento farmacêutico seja sempre impecável, independentemente do medicamento que o doente leva para
casa. O pagamento por acto farmacêutico é o modelo
certo para isso.
RFP: Espera a contratualização de serviços com o
Estado?
APM: Médicos, farmacêuticos, enfermeiros, um dia vamos acabar todos por ser pagos muito em função disso,
como hoje já se faz nas unidades de saúde familiar.
RFP: Equaciona o fim das margens sobre o medicamento?
APM: Não, de forma alguma. A margem do medicamento, que já foi esmagada para além do limite, é indispensável à infraestrutura. A remuneração ligada ao
produto é para a infraestrutura, que o Estado também
teria de pagar se as farmácias fossem públicas. Também teria que lá pôr os medicamentos, como acontece
nas farmácias hospitalares do SNS.
RFP: Como vai convencer a sociedade a pagar uma
coisa como o serviço farmacêutico, se até hoje foi
sempre gratuito?
APM: É preciso dizer a verdade aos portugueses. Até
há uns anos, as margens sobre o produto, apesar de
serem das mais baixas da Europa, garantiam sem problemas a rentabilidade das farmácias. Mas isso mudou radicalmente. O valor do mercado farmacêutico
caiu para metade em pouco tempo. Já que isto aconteceu, mais vale pensarmos num modelo para o futuro,
e não num modelo do passado. Reivindicarmos uma
remuneração de 20% sobre o produto seria trabalhar
para o passado.

RFP: E aumentar o preço dos medicamentos?
APM: Sabemos que isso não é possível. Mas espero
que o poder político já tenha percebido que também
não é comportável baixá-los ainda mais, por amor de
Deus! O foco tem de ser outro: garantir que os portugueses tenham acesso a um medicamento quando
precisam dele, independentemente da sua condição
económica.
RFP: O que pretende quando fala na integração do
farmacêutico no SNS?
APM: Em primeiro lugar, reformar as carreiras nas
farmácias hospitalares e nas análises clínicas. Temos
de abrir vagas para beneficiarmos, como sociedade,
dos jovens farmacêuticos. Não têm de entrar todos,
mas sempre que necessários à qualidade e segurança
do serviço.
RFP: O que pretende com a implementação de um
modelo de competências farmacêuticas?
APM: Basicamente continuar o trabalho feito pelo
anterior bastonário. A segunda fase da qualificação
dos farmacêuticos não deve ser apenas a revalidação
da carteira, mas também a capacitação dos farmacêuticos para os grandes desafios futuros, como as
terapêuticas avançadas e as áreas de serviço na Farmácia Comunitária.
RFP: A questão do Colégio de Farmácia de Oficina é
para agarrar?
APM: Claro. A partir do momento em que a especialidade foi criada – e não vou discutir se o deveria ter
sido – não faz sentido não termos um Colégio. E para
termos um Colégio é preciso termos especialistas. Nós
vamos criar o Colégio, não queremos deixar de ter, na
Ordem, farmacêuticos comunitários a traçar os destinos da sua especialidade. Nós, que não somos da Farmácia Comunitária, é que iríamos agora dizer quais as
competências deles?
RFP: O seu programa também fala no reforço da
imagem do farmacêutico como agente social.
APM: Temos de mostrar mais quem somos e o que
fazemos. Temos farmacêuticos em muitas terras deste país onde já não há mais nada! Por outro lado, continuamos a servir Portugal de muitas formas, nas autarquias, em projectos de responsabilidade social, criando
empresas, registando patentes, tendo farmacêuticos a
inovar, a lançar produtos, a criar emprego.
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RFP: E por que fala no reforço da Ordem dos Farmacêuticos como factor de união?
APM: Por um lado, teremos um programa de actividades na Ordem para reunir as pessoas à volta dos
desígnios da profissão. Depois, vamos continuar o
que começámos na candidatura, que são os roteiros
farmacêuticos. Nos próximos três anos, onde houver
um farmacêutico nós vamos lá. Isso é um ponto de
honra para mim. Os que não vierem até nós, nós vamos até eles. Não se governa o que não se conhece.
E há muito para aprender com quem está no terreno,
a trabalhar, tantas vezes em condições tão difíceis.
Posso não viajar muito pelo mundo, mas vou viajar
muito pelo meu país.

«N

OS PRÓXIMOS TRÊS
ANOS, ONDE HOUVER
UM FARMACÊUTICO NÓS VAMOS LÁ.
ISSO É UM PONTO DE HONRA PARA
MIM. POSSO NÃO VIAJAR MUITO
PELO MUNDO, MAS VOU VIAJAR
MUITO PELO MEU PAÍS

»
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O
ANEL
DA
PAPEL
TEXTO:
CARLOS ENES

:P

alita, Palita! Na hora da comida, o chamamento ecoava nas palmeiras e quintais.
– Onde se meteu a miúda?
– Ora, anda por aí a correr.
Corria descalça e era feliz assim, rápida como um
felino. Tanto que os pés de menina ficaram imunes aos
picos do caminho. Se vinha chuva, abria os braços ao céu
e dançava. Aprendeu com os pretos a dançar como os
pretos. Tomava banho em calções. Comia mãos cheias de
cajus, de fazer inveja aos macacos. Foi criada a quiabos
e carne de galinha, cozinhada em óleo de palma e malaguetas. A ela, nem o picante picava. Toda a alegria eram
os bens da natureza.
– Eu só vi pobreza. Na Guiné-Bissau ninguém vivia
realmente bem, convivi só com a pobreza.
Aos olhos da criança, a vida era mesmo assim. E assim
fechou para sempre o coração à faca afiada da revolta.
Aprendeu antes que a boa prática é o caminho para escalar valores e mudar o mundo.

O pai, Aniceto António, era o único farmacêutico de Bissau. Fazia de farmacêutico de oficina e hospitalar, dirigia o
laboratório Proquil e ainda arranjava tempo para dar aulas
de Química no liceu. Na África portuguesa dos anos 60, um
profissional de saúde não fazia fortuna mas era um bem raro.
Já a mãe, Maria Angélica, teve como missão alfabetizar. Era
normal as mulheres instruídas tornarem-se professoras primárias. Os meninos brancos entravam na escola pela porta
da frente e os meninos pretos e a Palita pela porta de trás.
– Era uma mancha negra. E, no meio, eu.
Aniceto trancou a porta da família ao racismo, à indignidade e a qualquer privilégio. Quando terminou a segunda
classe, Ana Paula pediu-lhe uma bicicleta como prémio de
bom aproveitamento.
– Homessa. Não fizeste mais do que a tua obrigação.
Não morreu sem lhe comprar o presente, mas já não
viu a alegria da filha. Estava à espera de «uma boa oportunidade» para lhe dar a bicicleta, mas sem a desviar do
caminho certo.
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O 25 de Abril apanhou-a com oito anos. Logo no dia
seguinte, foi entregue ao cuidado de uma hospedeira
da TAP e veio viver com os avós para Lisboa. Ana Paula
pertence à geração de “retornados” que não retornaram
coisa nenhuma, porque não nasceu aqui, nem foi cá que
aprendeu o mundo. A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos ainda invoca a filiação étnica dos nascidos em Bissau:
– Eu sou papel.
O sol africano, que ilumina a floresta virgem, ficou a
guiá-la na corrida. Ana Paula calçou sapatos de salto alto e
vestiu saia e casaco de executiva sem
abrandar um único segundo. Farmacêutica, como o pai e os avós, atingiu todas as metas nas carreiras de
investigação, da indústria e universitária. Isso pareceu sempre natural e
fácil aos olhos de quem a conhece. E
são muitos. Ana Paula Martins é um
leão a fazer amigos e cúmplices. Perdeu-se uma diplomata de elite.
– A cultura africana é uma cultura
de afectos.
Na tomada de posse, transformou
estas palavras em actos. Interrompeu
o discurso para ir à plateia abraçar o
ex-bastonário Carlos da Silveira:
- Fiz como me ensinou, Professor.
Li tudo, para o que desse e viesse.
E tornou a descer do palco, para
se agarrar a Maria Odette dos Santos
Ferreira:
– De si herdei a determinação e a
persistência pela verdade e pelo bem
comum. Ainda hoje é a si que tenho
como referência, ao decidir os caminhos que devo escolher para uma
vida que faça sentido.
Odette também tem raízes africanas porque cresceu nos Bijagós,
arquipélago de 88 ilhas pertencente
à Guiné-Bissau.
– Somos tão parecidas como a
abelha e o mel, o arco-íris e a chuva,
não seríamos mais parecidas se fôssemos mãe e filha.
São da família dos vulcões adormecidos. Andam com a educação e a
gentileza colada à pele, mas entram em
erupção se as atacam nos princípios.

Senhoras de uma energia sem limites, não podiam viver
para sempre dentro de uma universidade ou empresa.
A antiga Comissária Nacional de Luta Contra a Sida
batia as ruas do Casal Ventoso, do Intendente e de
qualquer canto dominado pela droga e a prostituição.
Ana Paula vai andar três anos pelos caminhos de Portugal, até conhecer os farmacêuticos todos. Na tomada
de posse, o anel de curso de Maria Odette foi por magia
parar à mão da bastonária.

ANF – NOVA DIRECÇÃO NA DELEGAÇÃO NORTE

© PEDRO LOUREIRO
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«NUNCA ACTUEI OU
ME SENTI SOZINHO»

JOÃO
ALMEIDA

TEXTOS: CARINA MACHADO

:J

oão Almeida já tinha decidido que este seria
o seu último mandato à frente da Direcção
da Delegação do Norte, mas o convite de
Ana Paula Martins para integrar uma lista – entretanto
eleita – à Direcção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos precipitou a sua saída. «Tratou-se de um processo
de reflexão pessoal em que pesaram várias vertentes.
A familiar, a profissional e a associativa. Todas precisavam de uma atenção diferenciada, o que não estava a
acontecer. Por outro lado, senti também que a Direção da
Delegação, agora bem liderada pelo Francisco Faria, teria
a capacidade de se regenerar e revitalizar, sem qualquer
tipo de incidentes. Tudo se conjugou».
O balanço que faz do tempo que dedicou à estrutura
associativa da ANF é muito positivo. «Saio, verdadeiramente,
a ganhar: em amizade, em conhecimento, em partilha.

Foram anos muito atribulados para o sector. Internamente,
com algumas eleições mais disputadas e, externamente,
com uma agressão às farmácias nunca vista». Mas, sublinha, «nunca actuei ou me senti sozinho».
Deste tempo, destaca, entre muitos outros marcos,
a mudança da Delegação para o Edifício Porto Inova, a
implementação da consultoria fiscal e um novo modelo de
consultoria jurídica. Contudo, acima de tudo, «destaco as
pessoas que me acompanharam e se envolveram nesta
mudança».
Sobre a nova etapa da sua vida na Ordem, acredita
que será «um processo de aprendizagem, contactar com
realidades e necessidades diferentes das do farmacêutico
comunitário, mas também um desafio em que procurarei
ser claro, pertinente, justo e objectivo». O desafio, esse é
certamente «muito enaltecedor e rico».
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FRANCISCO
FARIA

© CARLA BESSA

UM PRESIDENTE
EXPERIENTE

:F

rancisco Faria é o novo presidente da Direcção
da Delegação do Norte.
Nos seus 38 anos, não se recorda de um momento em que a farmácia não fizesse parte do horizonte.
É certo que, em miúdo, quis ser futebolista, «mas em part-time seria farmacêutico!» [risos]. «Sou de uma família de
farmacêuticos: a minha irmã é farmacêutica, assim como
o meu pai, o meu avô, a minha tia-avó, a minha prima…
A minha farmácia, em Santo Tirso, é centenária. O primeiro
registo que tenho dela é de 1883. Pertenceu ao meu bisavô,
depois passou para o meu avô, para o meu pai e agora para
mim. Lembro-me de brincar com carrinhos na farmácia!».
A ANF é-lhe de igual modo familiar. «O meu pai fez parte da estrutura associativa e eu recordo-me de o acompanhar desde muito cedo». Por isso, quando há cerca de dez
anos lhe foi feito o convite para integrar a estrutura como
delegado de zona, «achei naturalíssimo. Aceitei quase sem
ponderar».

Desde então, o seu trajecto foi-se redefinindo, «umas
vezes por necessidade da estrutura, outras por sentir
que podia fazer alguma coisa mais pelas farmácias». De
delegado de zona passou a delegado de círculo, tendo
integrado depois a Direcção da Delegação, a convite de
João Almeida. «Crescemos ali, solidificámos uma amizade que estimo muito. Quando ele me informou que ia
abraçar um novo projecto, desejei-lhe sorte, mas fiquei
apreensivo quanto à continuidade do óptimo trabalho
que ele vinha desenvolvendo. Por isso decidi candidatar-me ao cargo nas eleições intercalares e, comigo, transitam praticamente todas as pessoas que estavam na
Direcção, mais um colega novo».
Essa é a proposta para o período que falta até às novas eleições, em 2017: continuar no caminho que vinha
sendo trilhado, de uma cada vez maior aproximação aos
associados. «Essa é a nossa motivação, o nosso compromisso é fazê-lo com uma cada vez maior intensidade».
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O PRIMEIRO
PASSO DO
SERVIÇO
NACIONAL
DE SAÚDE

Orgulho, satisfação, mas
também dúvida e surpresa.
Houve de tudo no Conselho de
Ministros em que António Arnaut
apresentou a versão inicial
daquilo que viria a ser o SNS.
O então ministro dos Assuntos
Sociais tomou notas
dos comentários dos colegas
e doou agora o manuscrito
ao Museu da Farmácia.
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dia 29 de Julho de 1978 ficará na História como
o momento em que a promessa de acesso
democrático aos cuidados de saúde, feita na
Constituição da República Portuguesa, começou a ser cumprida. Um despacho ministerial publicado no Diário da República, que ficou conhecido como “Despacho Arnaut”, lançou
as bases do Serviço Nacional de Saúde, que viria a ganhar
corpo pleno pouco mais de um ano depois. Foi necessário
esperar que António Arnaut, já como deputado da oposição,
apresentasseprojecto ao Parlamento, que o aprovou com
os votos favoráveis do PS, PCP e do deputado da UDP – e
contra do PSD, CDS e da ASDI.
Mas os primeiros rascunhos daquilo que viria a ser o
SNS começaram a ser traçados meses antes, pelo punho

de António Arnaut, ministro dos Assuntos Sociais do segundo
executivo liderado por Mário Soares. E é também pelo punho
de António Arnaut que ficamos a conhecer as primeiras reacções dos seus colegas de Governo, através das notas que foi
rabiscando depois de partilhar o esboço do SNS em Conselho
de Ministros. Ao longo de quatro páginas, podem ler-se elogios, felicitações, mas também sobrolhos franzidos, dúvidas
e sugestões.
Não que a proposta tenha sido mal recebida, pelo contrário. Mário Soares declarou querer «transformar este projecto num ponto de honra do Governo». O elogio foi repetido
por Sousa Gomes, ministro da Habitação e Obras Públicas,
que afirmou que «o projecto é ambicioso mas tem de ser feito». Mas a que preço? O alerta foi deixado por Vítor Constâncio, então ministro das Finanças e Plano,
que sublinhou: «não há ideias sobre os
custos». Houve também espaço para a
surpresa de Manuel Ferreira Lima, homem-forte dos Transportes, que estava
à espera «que o serviço fosse mais ligeiro», e para o aviso do ministro da Educação e da Cultura, Sottomayor Cardia, sobre a ambição daquilo que era proposto:
«Criam-se demasiadas expectativas,
depois há revolta!».
As notas de António Arnaut sobre
aquele reunião do Conselho de Ministros
poderiam ter caído no esquecimento,
arrumadas para sempre nos fundos de
um arquivo poeirento ou simplesmente
atiradas para o caixote do lixo. Mas não.
Consciente do momento, Arnaut guardou os papéis desse encontro durante
décadas, até decidir partilhar o seu valor histórico com a sociedade. E quando
o resolveu fazer, escolheu o Museu da
Farmácia, ao qual doou um conjunto de
cinco documentos que guardam a memória do início do Serviço Nacional de
Saúde, entre notas manuscritas e um
excerto dactilografado do diploma que
levou a discussão. João Neto, director do
Museu da Farmácia, sumariza a importância da oferta: «É como se faz história.
É um documento central para se compreender a democracia em Portugal».
Um documento que merecerá honras de
exposição no Museu da Farmácia ainda
durante o ano de 2016.
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MUSEU DA FARMÁCIA
MANUEL FERREIRA LIMA

MÁRIO SOARES

(MINISTRO DOS TRANSPORTES
E COMUNICAÇÕES)

(PRIMEIRO-MINISTRO)

«Tratando-se de um
serviço ‘experimental’,
esperaria que
o serviço fosse
‘mais ligeiro’.»

«Louvando o esforço e a vontade
do MAS... e dizendo que devemos
transformar este projecto num
ponto de honra do Governo.»

VÍTOR CONSTÂNCIO
(MINISTRO DAS FINANÇAS E PLANO)

«A filosofia que lhe preside pode ser
cultivada:
1) pretende-se criar uma estrutra
‘ex-uno’
2) ver se vamos por experiências
sucessivas»
«Não há nada que diga que
os elementos existentes são
aproveitados.»

«Benefícios para
médicos que vão para
a periferia – não.»

«O documento não é explícito
no que é o S.N.S.»

«A criação de departamentos
é uma inovação.»

MÁRIO SOTTOMAYOR CARDIA

«Aspecto financeiro: não há ideia
sobre os custos.»

«O que o choca é a organização
e o financiamento.»

(MINISTRO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA)

RUI PENA

«É preciso regulamentar o estatuto
do pessoal.»

(MINISTRO DA REFORMA
ADMINISTRATIVA)

«Criam-se demasiadas
expectativas, depois há revolta!»

«O projecto reflecte a experiência
(...) e recomendações da O.M.S.»

«O modelo ideal devia apontar
genericamente para certos
objectivos...»

ANTÓNIO SOUSA GOMES
(MINISTRO DA HABITAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS)

«A importância e o significado
deste diploma. Felicitações.»
«O projecto é ambicioso - mas
tem de ser feito.»
«Limar um pouco: por exemplo
quando diz que o S.N.S. dará
cobertura a todas as carências...»
«É de extrema utilidade política
divulgar o diploma na mesma
data em que for divulgada
a austeridade.»
«A população aceitaria sacrifícios
adicionais para ter um S.N.S.»

ANTÓNIO DE ALMEIDA SANTOS
(MINISTRO ADJUNTO DO
PRIMEIRO-MINISTRO)

«Põe a tónica no controlo.»
«Não deve sair como diploma.»

MÁRIO SOARES
(PRIMEIRO-MINISTRO)

«Toda a gente quer.»
«Uma certa modéstia em relação
aos objectivos.»
«Melhor definição do S.N.S. e a integração nele do que existe.»
«Nos custos – tirar os 5%.»
«A gratuitidade – mais prudência.»
Citações da “acta” do Conselho de Ministros
escrita por António Arnaut
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NASCIDA
PARA
A FARMÁCIA

MARIA
ANGELINA

:M

aria Angelina Campos de Sousa Real nasceu para ser farmacêutica:
– O normal era seguir a profissão da família, sempre soube isso desde criança.
Um sorriso contido acende-lhe ondas suaves no rosto.
Encolhe os ombros nesse ápice. O gesto fica a meio, não
dá tempo a nenhum drama. Apenas mostra como a mulher
de 96 anos, 72 de profissão, não está para romances de
revista em torno da vocação. E o que se revela é a espantosa ironia da condição humana.
– Eu já nasci com o estigma de ser
farmacêutica.
A trama começa na manhã de 22
de Fevereiro de 1885, 33 anos antes
de Angelina vir ao Mundo. Foi decisiva uma receita de linimento de sabão com ópio, que o doutor Meneses
passou a António Pinto Soares Bahia,
descendente de galegos emigrados
no Porto. O farmacêutico António Ferreira Campos manipulou o remédio
com as próprias mãos, no laboratório
farmacêutico, e explicou ao doente
como deveria aplicá-lo para aliviar o
sofrimento. De seguida, com uma caligrafia muito fina, registou a dispensa
no copiador da nova Farmácia Campos, na Rua Direita, mais tarde Rua
Central, hoje Padre Luís Cabral.

TEXTO: CARLOS ENES
FOTOGRAFIAS: ADELINO MEIRELES

Tinha o destino marcado
antes de nascer.
Em criança não gostava
de brincar às farmácias.
Hoje é a directora técnica
de uma das farmácias
mais antigas do Porto.

Os sobressaltos toponímicos contam a história da invasão
da cidade ao arrabalde rural e piscatório, até fazer dele
um bairro fino.
Essa página inaugural do copiador, 131 anos depois,
está exposta na parede como uma relíquia, impecavelmente limpa. A assepsia da farmácia é incorruptível ao
tempo. Por falar nisso, a origem do estabelecimento é mais
remota. Pertencia aos Laranjeira, primos de Sebastião, pai
de António e bisavô de Angelina.
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António começou, de pequenino, a
aprender o ofício com eles, formou-se
e abriu a sua própria farmácia em Santiago do Bougado, aldeia actualmente
do concelho da Trofa. Durante quatro
anos atendeu homens e mulheres do
campo, tantas vezes sem cobrar um
tostão. Como reconhecimento recebia
bênçãos, frutas e hortaliças, às vezes
uns franguinhos.
Em Santiago do Bougado, António
encontrou o amor da sua vida e Angelina o nome de baptismo. Já lá vamos.
Facto relevante na conspiração foi
o cansaço de outro farmacêutico,
Joaquim Monteiro Laranjeira. Quando
decidiu retirar-se, ofereceu a farmácia
da Foz ao filho de Sebastião. Não queria ter o desgosto de ver o sonho de
uma vida fechar as portas. A Farmácia
Laranjeira passou a chamar-se Farmácia Campos. Trabalho não faltava.
O copiador é testemunha: para além do
doutor Meneses, respondia diariamente às necessidades de receituário de
dois outros médicos - Pinho e Navarro.
Aos 25 anos, António Campos, que
promovia reuniões republicanas na
farmácia, sentiu-se seguro para fazer
família. A 22 de Maio, uma sexta-feira,
exactamente três meses depois do primeiro dia da Farmácia Campos, regressou à aldeia para matrimoniar Angelina
da Costa Oliveira, de quem teve nove
filhos. Dois rapazes e quatro raparigas.
Outros três morreram de pequeninos.
Três raparigas fizeram exame de Farmácia. O destino continuava a apertar
o cerco a Maria Angelina.
– Na sua família, era tão natural as
raparigas aprenderem Farmácia como
cozinhar, não era?
– Eu acabei por gostar das duas
coisas.
Em pequena, Maria Angelina tinha mais queda para as letras do
que para as ciências. Nunca gostou
de brincar às farmácias, mas tinha
dado jeito.

:M

ARIA ANGELINA
NASCEU PARA
SER FARMACÊUTICA:
«O NORMAL ERA SEGUIR
A PROFISSÃO DA FAMÍLIA,
SEMPRE SOUBE ISSO
DESDE CRIANÇA»
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O pai tinha uma em Estarreja. Começou por ser praticante de farmácia. Manuel Pereira de Souza era cirurgião
dentista, não podia ser titular da sua própria farmácia.
O casamento com Ana da Costa Campos, uma das filhas
de António, resolveu-lhe de uma assentada as questões do
amor e da incompatibilidade de ofícios. A mulher tomou
conta da farmácia e foi educando as filhas para o destino.
Duas tiraram o curso, outra foi para professora primária.
Aos nove anos, Maria Angelina veio para o Porto porque
estava «um pelém» de tão magra. A família considerou
que precisava de ser acompanhada por médicos especialistas. Imigrou, mas não mudou de destino.
– Vim de uma farmácia para outra farmácia.
Começou então a ser educada pela tia Laura. No dia
12 de Julho de 1920, foi uma das duas primeiras mulheres a licenciar-se em Farmácia, na Universidade do Porto.
O seu curso teve cinco homens e duas mulheres. Foi só o
começo do domínio feminino da profissão. Laura passou
à sobrinha as regras do serviço farmacêutico pelo exemplo. Era uma mulher «muito recta, direita - e gostava de
ajudar os outros». Com média de 18 valores, foi convidada
a fazer carreira como professora universitária, mas preferiu ajudar o pai na farmácia. Morreu com 95 anos, apesar dos problemas cardíacos. Foi uma mulher brilhante.
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Criou fórmulas farmacêuticas que alcançaram grande aceitação e prestígio
junto do povo da Foz. A Pomada Canforada, por exemplo, era poderosa a impedir o aparecimento de infecções nas
feridas. Maria Angelina, neste ponto,
exibe orgulho na profissão:
– É uma lástima termos perdido a
tradição dos manipulados. Têm sido
descontinuados produtos maravilhosos.
A Maria Angelina bastava um cálice
de um licor caseiro para matar a gripe.
O “pelém”, afinal, revelou uma saúde
de ferro. Não sabe o que é uma dor
de cabeça ou de dentes. Nunca foi ao
médico de família. Até há uns meses,
quando recebeu uma carta do centro
de saúde a ameaçá-la: ou aparecia ou
perdia o direito.
Nos quadros da farmácia há quatro farmacêuticas licenciadas. Maria Angelina é a directora técnica, lúcida e implacavelmente rigorosa, como a tia. Lamenta que regulamentos e
mais regulamentos a tenham obrigado a abandonar a tradição de fazer curativos e ajudar gratuitamente o povo nessas
aflições. Mas ainda há muita gente a querer aconselhar-se
só com ela. Continua activa. A profissão ensinou-lhe que
«o excesso é mau em tudo, até repousar demais faz mal».
A filha de Maria Angelina ainda andou na Faculdade de
Farmácia, mas preferiu outro destino. Na quinta geração,
o destino regressou à família. A neta Isabel é farmacêutica e
o «braço direito» da directora técnica.

AINDA HÁ MUITA GENTE
A QUERER ACONSELHAR-SE
SÓ COM ELA. CONTINUA ACTIVA.
A PROFISSÃO ENSINOU-LHE
QUE «O EXCESSO É MAU
EM TUDO, ATÉ REPOUSAR
DEMAIS FAZ MAL»
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Todos nesta farmácia
têm um plano
Mas nem todos têm
um Plano Reforma MONAF

Junte-se a uma das mais importantes Associações Mutualistas de Portugal
e comece a planear o seu futuro. Agora todos os colaboradores efetivos
de farmácia também podem ser novos Associados do MONAF.
Há mais vantagens em fazer parte desta família.

Montepio Nacional da Farmácia, A.S.M.
Rua Marechal Saldanha, 1 | 1249-069 Lisboa | Telf.: 213 400 690 - 213 400 693
monaf@monaf.pt | www.monaf.pt
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NOVO CCT PRINCIPAIS
DOS ALTERAÇÕES
FARMACÊUTICOS E VANTAGENS
Entrou em vigor, no dia 27 de Janeiro
de 2016, o novo Contrato Colectivo de
Trabalho dos Farmacêuticos (doravante
“CCT”). Ninguém tem dúvidas de que
se trata de um importante instrumento
para as relações laborais entre as
farmácias e os seus trabalhadores,
mas a sua importância e os ganhos
na gestão dos recursos humanos
dependem do aproveitamento das
vantagens significativas que o CCT
pode trazer, face ao regime laboral
previsto no Código do Trabalho.

:O

novo CCT vem estabilizar medidas que no
anterior eram meramente temporárias e de
vigência limitada. São os casos:

(i) Da manutenção da tabela salarial dos trabalhadores
admitidos após 27 de Junho de 2012, a qual tinha uma
vigência limitada a 31 de Dezembro de 2015. O novo
CCT vem resolver esta questão consolidando a aplicação da referida tabela salarial dos trabalhadores
admitidos após 27 de Junho de 2012, a qual se passa a
aplicar sem sujeição a um limite temporal;

POR NUNO MORGADO
PLMJ – SOCIEDADE DE ADVOGADOS

(ii) Da manutenção, sem limite temporal, da categoria de
farmacêutico grau V (a qual estava prevista ser integrada na Tabela A a partir de Janeiro de 2016);
(iii) Da manutenção, sem limite temporal, da possibilidade
de acordar com os colaboradores a redução da remuneração, medida que estava prevista terminar em
31 de Dezembro de 2015.
Estas medidas, agora previstas sem limitações de vigência, disponibilizam às farmácias mecanismos para uma adequada gestão dos seus recursos e de controlo de custos,
essencial no quadro da actual situação económico-financeira.
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Deverá ter um regime alimentar variado e equilibrado e manter um modo de vida saudável.
Em caso de dúvida consulte o seu médico ou farmacêutico.
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Impõe-se, de seguida, dar nota do que há de verdadeiramente novo no CCT dos farmacêuticos:
1. Disponibilização (a par do modelo clássico de progressão automática na carreira, assente no tempo de
exercício de funções) de um novo modelo de evolução,
dependente de acordo escrito entre a farmácia e o farmacêutico, baseado no desempenho do farmacêutico,
na valorização da formação profissional realizada e articulado com uma política de premiação.
O novo regime de progressão assente no desempenho
do farmacêutico permitirá o alinhamento dos interesses entre os colaboradores e a farmácia, o que se
afigura essencial, bem como a progressão profissional
assente no mérito e não no mero decurso do tempo.
2. O dia de descanso semanal complementar pode não
ser assegurado na semana em que normalmente seria
gozado, desde que no período de referência de até um
mês o colaborador tenha o mesmo número de dias de
descanso semanal complementar que gozaria em condições normais.
Listadas as principais alterações do novo CCT, importa recordar que muito do anterior permaneceu inalterado,
dado que nele se encontravam já consagrados importantes instrumentos de flexibilidade que, se devidamente
aproveitados, podem ajudar as farmácias no quadro da
actual conjuntura, destacando-se o regime do trabalho
suplementar em serviços e o regime de banco de horas,
entre outros.
Importa, em suma, referir que este é um instrumento
de regulamentação colectiva referencial de entre os existentes e que vai ao encontro das preocupações que atingem o sector das farmácias.

NOVO REGIME DE PROGRESSÃO
ASSENTE NO DESEMPENHO
DO FARMACÊUTICO PERMITIRÁ
O ALINHAMENTO DOS
INTERESSES ENTRE
OS COLABORADORES
E A FARMÁCIA, BEM COMO
A PROGRESSÃO PROFISSIONAL
BASEADA NO MÉRITO E NÃO
NO MERO DECURSO DO TEMPO

REGIME DO
TRABALHO
SUPLEMENTAR
EM SERVIÇOS

CONTRATO
COLECTIVO
DE TRABALHO DOS
FARMACÊUTICOS

REGIME
DE BANCO
DE HORAS
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PORTO
NOVO

Se não visita o Porto há dois
ou três anos, já não o conhece.
A cidade está numa revolução
permanente. Mas voltará
a sentir-se na velha casa
do Norte de Portugal.
A cidade concilia o antigo
e o moderno. Atrai milhões
de visitantes. O farmacêutico
portuense Ricardo Alves
apresenta-nos os seus
lugares favoritos.
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TEXTO: RITA LEÇA
FOTOGRAFIAS: ALEXANDRE ALMEIDA
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RICARDO ALVES

MOSTRA A CIDADE
DA SUA FAMÍLIA,
DO SEU CLUBE
E DO SEU
CORAÇÃO

:R

icardo Alves nasceu em Coimbra, mas aos
três meses já vivia no Porto, cidade da sua
família, do seu clube e do seu coração. No
entanto, o Porto da sua infância não é o mesmo que hoje
se apresenta, orgulhoso de si, aos muitos visitantes que
todos os dias o exploram. É comum ouvir o som das rodas
das malas de viagem sobre o chão de calçada, enquanto
no ar vários idiomas se encontram e misturam.
«Nos últimos anos sentiu-se uma enorme mudança»,
conta-nos Ricardo Alves, farmacêutico de 35 anos, proprietário da Farmácia Firmeza, na rua com o mesmo nome
situada na baixa portuense. O Porto deixou de ser «uma
pequena cidade onde às 20h já não se via ninguém na
rua», para ganhar um cosmopolitismo único no país. Uma
movida conquistada com a remodelação de vários prédios
antigos, abertura de lojas com conceitos personalizados e
dezenas de restaurantes, bares, hotéis, hostels, guesthouses, etc…
Facilmente se descobre o segredo: a cidade conseguiu conciliar harmoniosamente o antigo e o moderno.
É comum encontrar uma loja que inaugura ao lado de um
dos barbeiros mais antigos. Sem confrontações. E é talvez
por isso que o nosso roteiro começa na Rua Miguel Bombarda, também chamada «a rua das galerias de arte».

De um lado e do outro, várias montras deixam antever
objectos artísticos convidando a entrar, enquanto nos muros vários grafítis dão um colorido especial à rua. «Uma vez
por mês todas as galerias abrem ao público. Organiza-se
animações na rua, que se enche de gente», conta-nos o farmacêutico, à medida que nos cede passagem para entrar no
Rota do Chá, um lugar intimista, decorado ao estilo oriental, situado na mesma rua. Tomamos um chá para aquecer,
aproveitando a tranquilidade de um pátio que, do lado de
fora, poucos se arriscam a adivinhar.
Ruas abaixo entramos nos jardins que circundam o Palácio de Cristal. Contemplamos o final do dia, antes de descobrirmos toda a vida do Porto quando a noite cai. Com marcação, é possível subir à Torre dos Clérigos e assistir, no alto,
à dança de luzes e de gente. E ao «hábito recente de, após
o trabalho, ir tomar um copo com amigos», em bares como
o Candelabro ou a Aduela, somam-se as inúmeras ofertas à
medida que as horas avançam. A Champanharia, o Gin House
ou a Casa do Livro fazem as honras de uma noite que continua, depois, na Tendinha dos Clérigos, para os amantes do
rock, ou no Pinguim, com as suas noites de poesia. Mas há
mais: Plano B, Maus Hábitos, Passos Manuel ou o Mercedes já
são famosos até para quem nunca visitou o Porto. E para petiscar até mais tarde, há sempre o Moonshine ou o Pipa Velha.
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RUA MIGUEL BOMBARDA

A também conhecida como “rua das galerias de arte”
é palco, todos os meses, de uma festa para a família,
com inaugurações nas galerias e animações de rua

ROTA DO CHÁ

Lugar intimista, decorado ao estilo oriental, com vários
espaços interiores e exteriores onde é possível provar chás
e infusões de vários pontos do mundo

54

RUAS COM HISTÓRIA

:N

ovas andanças em calçadas antigas na cidade
que, para Eugénio de Andrade, era «só uma certa maneira de me refugiar na tarde, forrar-me de silêncio
e procurar trazer à tona algumas palavras». Uma procura que aceitamos também, como uma espécie de desafio
deixado pelo poeta que viveu os seus últimos 50 anos no
Porto. Partimos, assim, para um passeio vespertino até à
beira do Douro, na descoberta de alguns dos lugares mais
antigos da cidade.
Da Rua dos Aliados seguimos até à Rua das Flores, tornada pedonal e que conduz ao Palácio da Bolsa, para chegar ao Largo da Sé que, por coincidência, nos brinda com
a melodia de um órgão e de vozes em coro, e nos apresenta através do seu miradouro a cidade completa, vista de
cima, a desembocar no rio.
Continuamos: de um lado, o Museu de Arte Sacra; do
outro, ruas antigas e estreitas, calçadas gastas, roupas nos
estendais. E um casal de estrangeiros a tirar fotografias
sem cessar até chegarmos à Ribeira, património mundial da
UNESCO, para contemplar o pôr-do-sol (afinal, o Porto não
é sempre cinzento!). Escolhemos a esplanada do Wine Quay
Bar, no Cais da Estiva, antes de caminhar paralelo ao rio e
apanhar o Funicular dos Guindais para regressar à Batalha.

«SÓ UMA CERTA MANEIRA
DE ME REFUGIAR NA
TARDE, FORRAR-ME
DE SILÊNCIO E PROCURAR
TRAZER À TONA ALGUMAS
PALAVRAS»
EUGÉNIO
DE ANDRADE
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Situado na Rua de Costa Cabral 2343, é um dos eleitos
de Ricardo Alves. Recomenda-se reservar com antecedência,
tocar à campainha e guardar tempo para degustar os pratos
personalizados

LOJA GENTLEMAN

Com atendimento personalizado, é a favorita
de Ricardo Alves para os seus fatos feitos à medida

VISTA DA SÉ

O miradouro apresenta-nos a cidade
completa, com a Torre dos Clérigos
ao centro. Com marcação prévia,
pode ver o anoitecer

LOJA HATS & C.A.T.S.

Chapéus há muitos, mas aqui encontra
facilmente um ao seu gosto
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CIDADE
AMIGA DAS CRIANÇAS

:E

SERRALVES
Com exposições de arte, actividades especiais
para famílias e magníficos jardins, é o local escolhido pelo
nosso anfitrião para um fim-de-semana cultural

se o seu plano é um fim-de-semana em família,
este «novo Porto» também não desaponta. Com
jardins de encantar e muita oferta cultural é fácil recordar os tempos de meninice: ao percorrer o Passeio Alegre
vai querer jogar uma partida de minigolfe e no Parque da
Cidade será difícil resistir a um bom passeio de bicicleta.
Caminhar pela Baixa e visitar as suas gelatarias são
outras opções recomendadas pelo nosso anfitrião, a fazer
recordar outros tempos. «No Natal, costumava ir com a
minha família para a Rua de Santa Catarina, ver as lojas,
a rua cheia de gente e, às vezes, esperar o que pareciam
ser horas sem fim para cortar o cabelo». A mesma rua onde
passa agora a maior parte do tempo, por ser perpendicular
à da sua farmácia.
Na zona da Baixa, mas do outro lado da Avenida dos
Aliados, poderá provar «a melhor francesinha», garante
Ricardo Alves. No Brasão, a espera pode ser longa devido
à afluência, mas «vale a pena». Seja apreciador desta ou
de outras iguarias, o Porto tem óptimas ofertas gastronómicas: a Casa Nanda, o Paparico, a Reitoria, a Casa de
Pasto da Palmeira e o Tapas e Papas são disso exemplos.
Se for vegetariano, o restaurante Cultura dos Sabores tem
uma ementa caseira e saborosa.
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OS JARDINS DO
PASSEIO ALEGRE
PASSA-SE UMA TARDE EM
FAMÍLIA, COM PASSEIOS
A PÉ OU DE BICICLETA,
TANTO PARA CRIANÇAS
COMO PARA OS MAIS
CRESCIDOS
PASSEIO ALEGRE
Coreto

57
MINIGOLFE

Os dias mais solarengos podem ser aproveitados
para jogar uma boa partida com os miúdos

Mas o dia também pode ser passado de um modo cultural. A Fundação de Serralves oferece actividades específicas para famílias, além de exposições de arte e um
restaurante com vários menus e vista garantida para os
seus magníficos jardins. O Museu das Marionetas, o de História Natural da Universidade do Porto, a Casa da Música
ou o Museu dos Transportes e Comunicações também são
garantia de um dia bem passado. Há ainda o parque temático World of Discoveries, em Miragaia, onde toda a família pode aprender histórias e pormenores dos tempos dos
Descobrimentos portugueses.
Se tem mais uns dias, nada como ir para os arredores
e aproveitar a vasta oferta de turismo rural, onde pequenos e adultos podem disfrutar da tranquilidade do lugar,
aprender vários truques de agricultura e conviver com os
animais.
Aliás, os amantes da natureza podem visitar o Sea Life e
descobrir os segredos da vida marinha, com tubarões, tartarugas e dezenas de espécies de peixes. Olhar as estrelas
no Planetário, conhecer os animais que vivem no Parque
Biológico de Gaia ou os residentes do Jardim Zoológico da

Maia são outras alternativas. Já em dias de muito calor há o
Parque Aquático de Amarante ou o Magikland, em Penafiel,
para umas tardes de animação.
«O Porto é uma óptima cidade para educar os filhos»,
assume Ricardo Alves, pai vaidoso de duas meninas pequenas. «Apesar de ser a segunda maior cidade do país, ainda
é pequena e tranquila, com boas escolas e bons acessos.
Além disso, temos cá as nossas famílias, que desempenham um papel fundamental na sua educação».
Também a construção do Metro do Porto deu aos seus
habitantes uma locomoção nova, impossível numa cidade
onde os lugares de estacionamento são insuficientes para
a quantidade de automóveis que todos os dias a percorrem. «Antes perdia-se muito tempo no trânsito. Tempo
que poderia ser aproveitado com a família ou amigos. Isso
mudou muito com a melhoria no serviço de transportes
públicos», desabafa o farmacêutico.
Por tudo isto, não existe, para já, o ímpeto de morar
noutro lugar. «Estabelecemos as nossas raízes aqui e somos felizes. Tenho a minha farmácia, que me dá imensa
satisfação».
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PLANETÁRIO

Os mais curiosos podem aprender tudo
sobre estrelas, planetas e universos
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FOZ
Caminhar desde a Baixa até à Ribeira
é viver entre dois tempos, o actual e
o remoto, com ruas estreitas e casas
antigas. No final, desembocamos nas
margens do Douro para contemplar
a paisagem, com Vila Nova de Gaia
do outro lado, e aproveitar as várias
ofertas gastronómicas.

SEA LIFE
Se é amante da natureza, junte a
família numa viagem de descoberta
aos segredos da vida marinha.
Situado na 1ª Rua Particular
do Castelo do Queijo, perto do
Parque da Cidade, o Sea Life dá
a conhecer os hábitos e rituais dos
tubarões, tartarugas e dezenas de
outras espécies marinhas.

PAVILHÃO
ROSA MOTA
Instalado no lugar de um
antigo palácio, demolido
em 1951, este espaço, antes
conhecido como Pavilhão
dos Desportos,
é palco de eventos
desportivos e de
numerosas feiras.
É rodeado por magníficos
jardins com árvores
centenárias, habitados por
centenas de aves.
A vista é soberba.

60

FARMACÊUTICO CONVIDA

:1 MERCADO DO BOLHÃO
R. Sá da Bandeira

:2 CAFÉ AQUARELA

R. Santa Catarina, 534, R/C
T: 22 202 6212

& C.A.T.S
:3 HATS
R. do Infante D. Henrique, 117
T: 936 968 369

:4 FUNICULAR

DOS GUINDAIS

Liga a Ribeira
à R. Augusto Rosa

DO CHÁ
:5 R.ROTA
de Miguel Bombarda, 457
T: 22 013 6726
www.rotadocha.pt

:6 BRASÃO

R. Ramalho Ortigão, 28
T: 934158672
www.brasao.pt

:1

:7 GENTLEMAN
R. Alexandre Braga, 9/15
www.gentleman.com.pt

FIRMEZA
:8 FARMÁCIA
R. da Firmeza, 99

T: 22 536 5226
www.farmaciafirmeza.pt

:2
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Uma relação única
desde o primeiro dia
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ENTRE NÓS

ELEIÇÕES
UMA RESPONSABILIDADE
COLECTIVA

:A

s eleições que se realizam no próximo dia 2 de
Abril são muito importantes para o presente e
para o futuro do nosso sector.
A economia da Farmácia continua a atravessar uma crise
difícil de superar. E o país continua numa situação de dependência externa. Os últimos três anos foram de resistência e
sobrevivência. Resistência contra o Estado, contra a quebra
do mercado, contra a crise financeira e contra a degradação
da qualidade da assistência farmacêutica aos portugueses.
Resistimos, mas não vencemos a crise. As farmácias ainda
não são uma rede sustentável e muitas delas lutam desesperadamente pela sobrevivência. Temos plena consciência da
situação e do muito trabalho que ainda temos pela frente.
A missão da ANF, agora reforçada, é fazer das farmácias
a rede de cuidados de saúde primários mais valorizada pelos
portugueses.
A defesa da economia da Farmácia tem de continuar a ser
a primeira preocupação da ANF. Programas de apoio à gestão, redução de custos, incremento e diversificação dos proveitos vão continuar a ser os objectivos prioritários da nossa
agenda.
Os contextos económico e financeiro nacional e internacional continuam a dar sinais de grande instabilidade. Temos,
por isso, de nos prevenir o mais possível contra o risco de
crises dessa natureza, que se reflectem sempre na política
do medicamento e, por via desta, na situação económica e
financeira das farmácias.
O sector tem necessidade de se reorganizar para poder
resistir a novas crises das finanças públicas. O fenómeno
do atraso nos pagamentos das comparticipações regressou – e nada nos garante que não esteja para ficar. A robustez da Finanfarma deve estar no centro das preocupações
associativas.

Uma crise financeira da Farmácia, em cima da crise
económica, seria devastadora.
Por outro lado, a ANF deve continuar a história de
inovação permanente da rede de farmácias. Acreditamos
na força da qualificação profissional dos farmacêuticos
portugueses.
As farmácias têm muito a seu favor. Os portugueses
querem manter e desenvolver as suas farmácias de proximidade. Para que isso seja possível devemos continuar
a melhorar o nosso serviço, ouvir a resposta da sociedade
e dar a essa voz o protagonismo da nossa defesa. O prestígio junto da opinião pública é a maior garantia de futuro
das farmácias portuguesas.
Porém, a defesa do sector é uma tarefa colectiva.
A ANF é essencial e hoje mais necessária do que no passado. Mas, sem as farmácias, sem a sua participação,
sem o seu envolvimento nas tarefas associativas, é muito
mais difícil atingirmos os nossos objectivos.
As próximas eleições são um momento especial para
todos assumirmos essa responsabilidade. É agora o momento adequado para o debate, que deve ser franco,
aberto, responsável e com a única finalidade de procurarmos definir as melhores políticas e programas associativos, cada vez mais solidários.
O período eleitoral deve ser um momento de afirmação democrática da nossa unidade. Os dirigentes que
nos precederam deixaram-nos a unidade como herança.
Temos orgulho nesse passado. A transição geracional
está concluída, o sector continua unido e as farmácias
estão solidárias na construção do futuro.
Acreditamos que estão reunidas as condições para
um grande debate eleitoral, que reforce a nossa unidade.
A sua participação no acto eleitoral é imprescindível.

