Prémios Almofariz
= Associação de Distribuidores Farmacêuticos =

Salão Preto e Prata, Casino Estoril, 8 de Junho de 2018
Discurso do Presidente da Direção da ADIFA, Diogo Gouveia

Caras e Caros Colegas,
Caros Amigos e Amigas,
Minhas Senhoras e meus Senhores,
Muito boa noite a todos!
É com muita honra e apreço que recebemos o Prémio Almofariz de “Projeto do
Ano”, entregue pela Farmácia Distribuição, que todos reconhecemos como uma
publicação de referência no setor farmacêutico, nesta cerimónia que pretende
celebrar a Farmácia e, arriscaria, todo o setor farmacêutico.
Entendemos esta distinção como um reconhecimento, não só da relevância da
Associação, mas da importância vital da distribuição farmacêutica, enquanto elo
de ligação, no circuito do medicamento, e enquanto agente de saúde pública.
Por sua vez, a esta distinção acresce uma responsabilidade adicional para a
ADIFA, à qual responderemos com uma motivação extra para continuar a trilhar
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um caminho que visa tornar, cada vez mais, a ADIFA como um pilar estratégico
para a Distribuição Farmacêutica e, por conseguinte, para todos os nossos
parceiros.
Permitam-me estender este reconhecimento aos nossos Associados. A ADIFA só
é possível devido ao espírito de missão daqueles que, no dia 21 de fevereiro do
último ano, tiveram a coragem, responsabilidade e capacidade de coesão e
união de fundar a ADIFA.
Um agradecimento e congratulação muito especial aos meus Colegas de Direção,
por assumirem hoje a importância de preparar o futuro de amanhã, através de
um trabalho solidário, sério e empenhado, para garantir a tomada de decisões
profícuas e a construção de pontes.
Preservando a autonomia individual de cada empresa e a concorrência saudável,
temos presente que juntos seremos mais fortes, capazes e aptos a responder aos
vários desafios, desenvolver novas e melhores soluções e assegurar uma
resposta ativa, contínua e centrada nas necessidades dos cidadãos.
Queria, ainda, agradecer à estrutura executiva da ADIFA, ao Manuel Talhinhas e
em particular ao Nuno Cardoso que desde o inicio acompanhou o nascimento e
o crescimento deste projeto com toda a motivação e dedicação.
Por fim, não poderíamos deixar de agradecer a todos os nossos PARCEIROS,
que desde o primeiro dia nos assumiram como tal.
A todas as instituições e personalidades públicas, entidades reguladoras,
associações setoriais, indústria farmacêutica, farmácias comunitárias, meios de
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comunicação e cidadãos, agradecemos a abertura com que acolheram a ADIFA
e pelo espírito construtivo na procura de novas pontes e caminhos comuns.
Termino, reafirmando os nossos valores: um serviço de distribuição de
medicamentos RÁPIDO, EFICIENTE e de CONFIANÇA; um circuito de
distribuição SEGURO, assegurando um armazenamento de QUALIDADE,
adaptado às necessidades de conservação específicas e uma RECOLHA eficiente
de produtos não conformes; e criação de POUPANÇAS com base em economias
de escala, assegurando uma distribuição frequente e com menor custo do que
outras alternativas de distribuição.
Por isso, contem connosco. Contem com as nossas 27 plataformas logísticas,
os nossos mais de 1800 profissionais qualificados, os mais de 60 milhões de
quilómetros percorridos anualmente, as mais de 11 mil entregas, 46 mil volumes
expedidos e 838 mil embalagens distribuídas por dia. Em qualquer província,
cidade, vila ou aldeia do país, podem contar connosco.
Mais de que um projeto, queremos ser uma realidade, interventiva,
responsável e inovadora.
Muito Obrigado!

3

