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PRÉMIOS ALMOFARIZ 2019 

25 Anos a celebrar 
a Farmácia 
No ano em que comemoraram um quarto de século, os Prémios Almofariz foram entregues, 
perante centenas de pessoas, novamente no Casino Estoril. Odette Ferreira e Henrique 
Reguengo foram os homenageados da noite e o TARV II recebeu o troféu para Projeto. 
Saiba tudo sobre a noite dos "Óscares da Farmácia". 

S
inal do reconhecimento das 
farmácias e dos farmacêu-
ticos, os Prémios Almofariz 

marcam a agenda do setor e a noi-
te da cerimónia é já uma tradição 
farmacêutica. Local de (re)encon-
tros de amigos e de colegas que, 
frequentemente, passam um ano 
sem se ver e só mesmo nesta oca-
sião voltam a estar juntos, aprovei-
tando esse tempo para partilhar as 
histórias do ano. 
Em suma, estes anos de Prémios 
Almofariz têm sido um quarto de 
século rico; rico em encontros e 
reencontros; rico em notabilizar fi-
guras e projetos, rico em distinguir,  

através da opinião das farmácias e 
dos farmacêuticos, o trabalho da In-
dústria Farmacêutica; e rico, apesar 
de serem categorias mais recentes, 
em destacar farmácias comunitá-
rias e hospitalares. 
Mas se os Prémios Almofariz pri-
mam por ser já uma tradição no 
setor da Farmácia, caracterizam-se, 
igualmente, por ser sinónimo de 
inovação. E este ano, a cerimónia 
de entrega, que se realizou no dia 
4 de junho no Salão Preto e Prata 
do Casino Estoril, não foi diferen-
te, tendo-se brindado a assistência 
com um novo formato: na cerimó-
nia propriamente dita, em que os  

Almofariz, em vez de serem entre-
gues pelos elementos da equipa da 
FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO, foram 
entregues por algumas das perso-
nalidades que acompanharam os 
25 anos de história dos prémios. 

Eterna Odette 
A cerimónia, que no seu início con-
tou com a atuação dos Tune Up 
Voices, fez-se de uma coleção de 
momentos em que um dos mais 
especiais e marcantes foi quando 
Paulo Silva, diretor da FARMÁCIA 
DISTRIBUIÇÃO, chamou ao palco 
Ana Paula Martins, bastonária da 
Ordem dos Farmacêuticos, e Paulo 
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PRÉMIOS ALMOFARIZ 2019 

Henrique Reguengo, 
Figura do Ano, 
salientou que «esta 
distinção não pode 
ser atribuída a urna 
só pessoa, tendo sido 
a missão e a luta 
que toda a classe 
farmacêutica assumiu 
que contribuiu para 
esta vitória» 

Cleto Duarte, presidente da Associa-
ção Nacional das Farmácias (ANF), 
para entregarem, a título póstumo, 
o Prémio Especial Carreira a Ode-
tte Ferreira, a farmacêutica e cien-
tista que nos deixou fisicamente 
no ano passado, mas que, graças 
ao seu imenso legado, continua (e 
continuará) entre nós. Como afir-
mou Paulo Silva, era uma mulher 
de carisma, que «não fazia anos, 
comemorava vida». Quem recebeu 
o galardão, em seu nome, foi João 
Pinto Basto, o seu neto, que agrade-
ceu esta distinção, lendo um texto 
escrito pela mão da própria Odette 
Ferreira, onde a farmacêutica refe-
ria que «tem sido uma vida feliz» e 
revelava que acreditava «nos mais 
jovens e nos mais idosos, na energia 
de uns e na sabedoria de outros». 

Henrique, o lutador 
Outro dos momentos altos da noi-
te foi a hora da revelação da Figura 
do Ano, escolhida pela redação da 
revista FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO. 
Coube novamente a Paulo Silva, 
desta feita acompanhado por Isa-
bel Maria Amaral Coelho, Figura do 
Ano em 2018, entregar o prémio a 
Henrique Reguengo, presidente do  

Sindicato Nacional dos Farmacêu-
ticos, distinguido pela liderança do 
processo negociai que levou à apro-
vação da Carreira Farmacêutica. 
Após receber o Almofariz, Henrique 
Reguengo salientou que «esta dis-
tinção não pode ser atribuída a uma 
só pessoa, tendo sido a missão e a 
luta que toda a classe farmacêutica 
assumiu que contribuiu para esta vi-
tória». O farmacêutico argumentou, 
neste sentido, que «se algum méri-
to me pode ser atribuído, é o de ter 
juntado à minha volta pessoas que 
fizeram um trabalho magnífico». 
Henrique Reguengo enalteceu ain-
da mais, durante o seu discurso, a 
classe farmacêutica, declarando que 
«não conheço outra classe profissio-
nal que tenha feito o sacrifício que 
os farmacêuticos fizeram. Todos os 
farmacêuticos do Serviço Nacional 
de Saúde estão de parabéns porque 
souberam apostar no futuro, fazen-
do um sacrifício no presente». 

O melhor anúncio 
O primeiro prémio da noite foi o 
Almofariz para o Anúncio Profis-
sional do Ano, que premiou o me-
lhor anúncio profissional dirigido 
às farmácias e aos farmacêuticos,  

publicado durante o ano de 2018. 
O júri desta categoria foi composto 
pela farmacêutica Gabriela Plácido, 
por Miguel Paté, diretor criativo de 
agências de publicidade, Filomena 
Santos, director & board member 
da IQVIA Portugal, e Isabel Soa-
res, assessora de comunicação e 
assuntos externos da Associação 
Portuguesa da Indústria Farmacêu-
tica (APIFARMA), em representação 
de Heitor Costa, diretor executivo 
daquela entidade. Henrique Silva, 
diretor de marketing da FARMÁCIA 
DISTRIBUIÇÃO, presidiu ao júri e 
revelou o vencedor que, nesta edi-
ção, foi o anúncio de Reumon, da 
Agência Fresh Design para a Bial 
Consumer Health. 
Cláudia Pimentel, costumer & sho-
pper marketing manager da Bial 
Consumer Health, recebeu o Almo-
fariz e afirmou que «é com grande 
honra que recebemos este prémio 
no nosso primeiro ano de vida». 
Para a responsável, ter recebido 
esta distinção «é um reconheci-
mento de que estamos a comuni-
car com excelência com os profis-
sionais de Saúde, já que são eles os 
nossos clientes e lado a lado temos 
construído a nossa marca». 
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PRÉMIOS ALMOFARIZ 2019 

Uma vez mais, os 
nomeados das várias 
categorias votadas 
pelas farmácias 
resultaram de um 
estudo realizado pela 
IQVIA junto de uma 
amostra representativa 
das farmácias 
comunitárias 
portuguesas 

Produto do Ano 
Seguiu-se o momento da entre-
ga das várias categorias votadas 
pelas farmácias. Os nomeados 
resultaram de um estudo ini-
cial, realizado pela IQVIA junto 
de uma amostra representativa 
das farmácias comunitárias por-
tuguesas. O vencedor de cada 
categoria foi depois apurado 
através da votação direta das 
farmácias do nosso País. 
Na categoria Produto do Ano, 
os nomeados foram o Absor-
vit Smart Neuro Cápsulas, 
da Farmodiética; o Centrum 
Plus Ginseng & Gingko, da Pfi-
zer e o MentalAction Adultos, 
da Perrigo. 
Beatriz Gaminha, consultora 
técnica da revista MARKETING 
FARMACÊUTICO, foi chamada 
ao palco para entregar o pré-
mio ao grande vencedor, o Ab-
sorvit Smart Neuro Cápsulas, da 
Farmodiética. Inês Perestrelo, 
do departamento de marketing 
da Farmodiética, agradeceu às 
farmácias, «que são as nossas 
parceiras, todo o seu apoio» e à 
equipa Farmodiética pelo traba-
lho que tem desenvolvido. 

Produto Dermocosmética 
do Ano 
Quem subiu ao palco para entre-
gar o Almofariz para Produto de 
Dermocosmética do Ano foi Maria 
da Graça Leal, board adviser na F. 
Lima. Os nomeados foram Avène 
DermAbsolu (Gama), da Pierre Fa-
bre Dermo-Cosmétique; Bioderma 
Atoderm SOS Spray, da NAOS - Bio-
derma; Uriage Age Protect (Gama), 
da Laboratoires Dermatologiques 
D'Uriage Portugal e ainda o Vichy 
Liftactiv Collagen Specialist da Cos-
mética Activa - L'Oréal Portugal. 
O vencedor foi, precisamente, Vichy 
Liftactiv Collagen Specialist da Cos-
mética Activa. Inês Ribeiro, product 
manager anti-aging Vichy Portugal, 
recebeu o Almofariz, tendo agra-
decido a distinção «em nome da 
equipa Vichy». Aproveitou a ocasião 
para lembrar que «este é um pro-
duto especial, inovador, número 
um em anti-aging desde que foi lan-
çado» e, assim sendo, «queremos 
continuar a trabalhar todos os dias 
em prol da pele das portuguesas». 

MNSRM do Ano 
No que diz respeito ao Medicamen-

 

to Não Sujeito a Receita Médica  

(MNSRM) do Ano, os nomeados 
foram o Antigrippine Trieffect Tos-
se, da Perrigo; o Ilvico N, da P&G 
Health e o Tantum Grip, da Ange-
lini Portugal. 
Coube a Carlos Oliveira, diretor ge-
ral da Ampliphar, anunciar o ven-
cedor: Antigrippine Trieffect Tosse. 
Patrícia Pinto da Costa, marketing 
director da Perrigo, e Carolina 
Gaibino, brand manager & medicai 
marketing leader, receberam o ga-
lardão. Carolina Gaibino, tomando 
a palavra, após dar os parabéns 
à organização por «prestigiar e 
defender o setor farmacêutico», 
afirmou que a distinção é «fruto 
do trabalho de toda a equipa». A 
responsável deixou ainda um agra-
decimento «às nossas parceiras, as 
farmácias, que trabalham diaria-
mente os nossos produtos». 

Laboratório do Ano 
A entrega do Almofariz ao Labora-
tório do Ano foi o momento seguin-
te, sendo os nomeados nesta cate-
goria a GSK, a Perrigo e a Sanofi. 
Nuno Rangel, vice presidente do 
Grupo Rangel, e Mário Martins, ge-
neral manager da IQVIA Portugal, 
foram incumbidos de entregar o 
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Pelo segundo ano 
foi distinguida a 
Farmácia Hospitalar 
do Ano, cujo objetivo 
é diferenciar o melhor 
serviço farmacêutico 
hospitalar 

galardão ao vencedo. Este ano a 
Perrigo levou o Almofariz "para 
casa". Beatriz Caeiro, general ma-
nager da empresa, fez-se acompa-
nhar pela sua equipa quando subiu 
ao palco para receber o Almofariz. 
«É uma enorme alegria estarmos 
aqui hoje. É para nós uma enorme 
satisfação e uma grande responsa-
bilidade recebermos este prémio», 
assegurou, acrescentando ainda 
que «quero agradecer, obviamente, 
à FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO pelos 
25 anos dos Prémios Almofariz, que 
nos motivam muito a todos os que 
trabalhamos nesta indústria. E, cla-
ro, agradecer muitíssimo aos nos-
sos queridos clientes, muitos deles 
aqui connosco hoje, muito obriga-
da, este prémio é vosso também, 
sem vocês não seria possível». 

Farmácia Hospitalar do Ano 
Findo o rol de categorias cujos ven-
cedores são eleitos pelas farmácias, 
chegara o momento de distinguir a 
Farmácia Hospitalar do Ano, uma 
categoria "jovem", que nasceu na 
edição passada dos Prémios Al-
mofariz, cujo objetivo é diferenciar, 
anualmente, o melhor serviço far-
macêutico hospitalar. 

Esta distinção conta com o apoio da 
Direção Nacional da Ordem dos Far-
macêuticos (OF), do Colégio de Es-
pecialidade em Farmácia Hospitalar 
(CEFH) da OF e da Associação Por-
tuguesa de Farmacêuticos Hospita-
lares (APFH); e com o patrocínio da 
IQVIA e da Simposium Hospitalar. 
A decisão da atribuição deste Pré-
mio esteve a cargo da FARMÁCIA 
DISTRIBUIÇÃO e de um conselho 
consultivo composto por António 
de Melo Gouveia, diretor do Servi-
ço Farmacêutico do IPO de Lisboa; 
Catarina da Luz Oliveira, presiden-
te da Assembleia Geral da APFH; 
Aida Baptista, vice-presidente da 
European Association of Hospital 
Pharmacists; Paula Campos, presi-
dente do Colégio de Especialidade 
de Farmácia Hospitalar da OF; Carla 
Campos, presidente da APFH; Ondi-
na Martins, do Colégio de Especia-
lidade de Farmácia Hospitalar da 
OF; Ana Margarida Freitas, vice-pre-
sidente da APFH; e Gisela Videira, 
farmacêutica hospitalar e offering 
manager da IQVIA Portugal. 
O prémio foi entregue por Filome-
na Santos, da IQVIA, Paula Campos, 
Vera Pires, da direção da APFH, 
e António de Melo Gouveia aos  

Serviços Farmacêuticos do Hospital 
Garcia de Orta. 
Ao receber o troféu, Armando Al-
cobia, diretor destes Serviços Far-
macêuticos, chamou ao palco os 
cinco representantes operacionais 
da sua equipa que «merecem este 
prémio». O farmacêutico afirmou 
que «em 25 anos mudam os me-
dicamentos e uma série de coisas, 
mas o reconhecimento das pes-
soas é nuclear e estas pessoas têm 
de ser apoiadas». 
Por fim, Armando Alcobia assegu-
rou que «a Farmácia Hospitalar é 
um projeto inacabado», por isso 
«temos sempre a obrigação de fa-
zer mais e melhor». 

Farmácia do Ano 
Depois de (re)conhecida a Farmácia 
Hospitalar do Ano, seguiu-se outro 
dos momentos favoritos da noite: a 
revelação do Prémio Almofariz "Far-
mácia do Ano", que distingue, de 
entre todas as candidatas, a exce-
lência de uma farmácia comunitária 
e o trabalho da sua equipa. 
O júri deste prémio foi composto 
pelos farmacêuticos António Hi-
pólito de Aguiar, Carolina Mosca 
e Henrique Santos e contou com 
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Ana Cristina 
Valente, diretora 
técnica da Farmácia 
Nova, sublinhou que 
«a minha equipa é 
a melhor do mundo 
porque acredita 
que o paciente que 
temos à frente é o 
melhor do mundo» 

Paulo Silva como presidente. De-
pois de analisar as várias candida-
turas, o júri decidiu nomear como 
finalistas a Farmácia Central de 
Ovar, a Farmácia Nova, de Marco 
de Canavezes e a Farmácia Oliveira, 
de Barcelos. 
Henrique Santos subiu ao palco 
para entregar o prémio à farmá-
cia vencedora, que nesta edição 
foi a Farmácia Nova, de Marco de 
Canavezes, representada por Ana 
Cristina Valente, diretora técnica e 
por Fernando Couto Ribeiro, dire-
tor geral. 
«Eu não nasci farmacêutico, mas 
a vida tem-me feito farmacêutico 
todos os dias. A farmácia tem uma 
coisa absolutamente extraordi-
nária: recebemos em nossa casa 
pessoas que vêm com necessidade 
de uma palavra e nós temos a obri-
gação de fazer com que elas saiam 
de lá um bocadinho melhores», afir-
mou Fernando Couto Ribeiro. 
Ana Cristina Valente sublinhou que 
«a minha equipa é a melhor do 
mundo porque acredita que o pa-
ciente que temos à frente é o me-
lhor do mundo». Por último, deixou 
um apelo: «honrem sempre a far-
mácia comunitária e a hospitalar». 

Projeto do Ano 
Carlos Maurício Barbosa, anterior 
bastonário da OF, teve a respon-
sabilidade de entregar o Almo-
fariz Projeto do Ano, eleito pela 
redação da revista FARMÁCIA 
DISTRIBUIÇÃO. 
O vencedor foi o TARV II, o projeto 
de dispensa de terapêutica anti-re-
trovírica aos portadores de VIH/ 
sida em farmácias comunitárias. O 
prémio foi recebido por Joel Passa-
rinho, da Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos de Saúde 
(INFARMED), Ema Paulino, da Or-
dem dos Farmacêuticos, Humber-
to Martins, da Associação Nacional 
das Farmácias (ANF) e Diogo Gou-
veia, da Associação de Distribuido-
res Farmacêuticos (ADIFA). 
Humberto Martins agradeceu a 
distinção, afirmando que «é um 
projeto de resiliência» e destacou 
o seu perfil multidisciplinar, que 
inclui, além de 357 farmacêuticos 
de oficina, dezenas de outros pro-
fissionais de várias áreas. «Mas 
importa sobretudo destacar as 
257 pessoas que vivem com VIH e 
que recebem mensalmente - algu-
mas há mais de dois anos e meio, 
sem qualquer problema, com  

toda a comodidade e segurança 
- a sua medicação. O TARV existe 
pelos doentes e é para eles este 
prémio», sublinhou. 
Por fim, Humberto Martins deixou 
o apelo: «esperamos que tenha 
como consequência o alarga-
mento a outras farmácias e áreas 
terapêuticas». 
Já Joel Passarinho afirmou que «o 
sucesso só foi possível graças ao 
envolvimento de todos» e que este 
projeto «tem contribuído para a 
qualidade de vida» daqueles que 
têm sido abrangidos por ele. 

Até para o ano 
Anunciados todos os vencedores 
desta edição dos Prémios Almo-
fariz, que contou com o patrocínio 
da Unidade Pharma da Rangel e 
com o apoio da IQVIA, Casino Es-
toril e Ray Gun; e que teve a revis-
ta MARKETING FARMACÊUTICO, 
o Portal Netfarma e a Newsletter 
Farmanews como media partners, 
o evento encerrou, como já é tra-
dição, com um brinde de todos 
os presentes à Farmácia e com a 
promessa de que para o ano lá 
estaremos, para a 26' edição dos 
Prémios Almofariz. k:7 
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e suave, 
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da obstipação. 
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Informações essenciais compatíveis com o resumo das características do medicamento: Nome do medicamento: Laevolac e Laevolac Ameixa. Composição qualitativa e 

quantitativa: Laevolac: xarope de lactulose a 666,7 mg/ml e a 10 g/15 ml; Laevolac Ameixa: xarope de lactulose a 666,7 mg/ml e 10g/15 ml. Indicações terapêuticas: 

obstipação crónica (em todos os casos). Posologia e modo de administração: Via oral. Na medida em que cada organismo reage duma forma diferente ao Laevolac e 

Laevolac Ameixa, é necessário, para cada doente, determinar a dose ótima com o decorrer do tempo. A posologia média recomendada é de 30 ml de xarope (cada 

saqueio de 15 ml contém 10 g de 'aduloso; uma colher de sopa corresponde a 15 ml) em duas tomas, uma antes do pequeno-almoço e outra antes do almoço, diluídas 

num copo de água. Adultos - Dose inicial: 10-20 g de xarope de lactulose <> 15-30 ml/dia (1 a 2 colheres de sopa ou 1 a 2 saqueias de 15 ml) em toma única ou dividida 

em duas tomas. Em manutenção, os doses são habitualmente reduzidas para metade isto é, 5-10 g <> 7,5-15 ml/dia (1/2 a 1 colher sopa/dia). População pediátrica - 

A dose inicial deverá ser: 5-10 anos: 10 ml em duas tomas diárias (uma colher de chá corresponde a 5 ml). 1-5 anos: 5 ml em duas tomas diárias (1 colher de chá) Idade 

inferior a 1 ano: 2,5 ml em duas tomas dia. Para obter um efeito laxante rápido deve diluir-se 1-3 colheres de sopa de Laevolac ou Laevolac Ameixa em 1/8 a 1/4 de 

litro de água, café, chá, sumos de fruto ou leite, tomado de manhã, em jejum. Os movimentos intestinais ocorrem geralmente cerca de 2 horas mais tarde, originando fezes 

pastosas ou líquidas (reflexo rápido de dejeção). Laevolac por si só, numa dose adequada, é capaz de eliminar uma obstipação grave. O efeito regulador do trânsito 

intestinal do Laevolac e Laevolac Ameixa pode persistir durante vários dias em alguns doentes; neste caso é suficiente tomar o Laevolac e Laevolac Ameixa em dias 

alternados ou de três em três dias. Contraindicações: Galac-tosemia, intolerância à lactose, dieta sem galactose, obstrução intestinal, suspeita de íleo ou hipersensibilidade 

à lactulose ou a qualquer dos excipientes. Interações medicamentosas e outras formas de interação: A ação de medicamentos que dependa do valor de pH do cólon 

poderá ficar inibida devido ao facto da lactulose provocar uma acidificação do conteúdo do cólon (baixo de pH). No caso de administração inapropriada de Laevolac e 

Laevolac Ameixa, o efeito dos digitálicos poderá ser potenciado devido à depleção de potássio. Efeitos indesejáveis: No início do tratamento com Laevolac e Laevoloc 

Ameixa poderá ocasionalmente ocorrer flatulência, cólicas e desconforto abdominal, que desaparecem rapidamente com a redução da dose. Também foram notificados 

sintomas como náuseas e vómitos, no caso de administração de doses elevadas. Podem ocorrer diarreias quando se administram doses excessivos. Titular de AIM: FERRAZ, 

LYNCE, ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, S.A. Rua Consiglieri Pedroso, 123 — Queluz de Baixo 2731-901 BARCARENA. Medicamento não sujeito o receita médica. 

Data da revisão do texto: 01/2017. Para mais informações deverá contactar o titular do AIM. LAE 02_07_19 
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