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Prémios Almofariz 

No ano em que comemoraram um quarto de século, os 
Prémios Almofariz reuniram, com pompa e circunstância, 
todo o setor farmacêutico no Casino do Estoril. Uma noite 
de festa e emoções. 

Celebrar 
toda a 
Farmácia 

Os Prémios Almofariz, criados pela revista 

FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO, comemoraram 

25 anos. Os "Óscares" da Farmácia têm 

vindo a conquistar o seu espaço e hoje 

já não se passa sem eles. Todos sabem 

o que são e muitos almejam pelo dia em 

que poderão exibir um, pois são sinal do 

reconhecimento das farmácias, dos far-

macêuticos e do restante setor. 

Se primam por serjá uma tradição no setor 

da Farmácia, caracterizam-se, igualmente, 

por ser sinónimo de inovação. Este ano, a 

cerimónia de entrega, que se realizou no 

dia 4 de junho no Salão Preto e Prata do Ca-

sino Estoril, teve um novo formato, em que 

os Almofariz foram entregues por várias 

figuras do setor que acompanharam os 25 

anos de existência da iniciativa, como Ma-

ria da Graça Leal, Beatriz Gaminha, Carlos 

Mauricio Barbosa ou Carlos Oliveira. 

Eterna Odette 

Um dos momentos mais especiais e mar-

cantes da noite foi quando Paulo Silva, di-

retor da FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO, chamou 

ao palco Ana Paula Martins, bastonária da 

Ordem dos Farmacêuticos, e Paulo Cleto 

Duarte, presidente da Associação Nacional 

das Farmácias (ANF), para entregarem, a 

título póstumo, o Prémio Especial Carreira 

a Odette Ferreira, a farmacêutica e cientis-

ta que nos deixou no ano passado. Como 

afirmou Paulo Silva, era uma mulher de 

carisma, que «não fazia anos, comemora-

va vida». Recebeu o galardão João Pinto 

Basto, o seu neto, que agradeceu esta dis-

tinção, lendo um texto escrito pela mão da  

própria Odette Ferreira, onde a farmacêu-

tica referia 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 lutado. 

Outro dos momentos altos da noite foi 

a revelação da Figura do Ano, escolhida 

pela redação da revista FARMÁCIA DISTRI-

BUIÇÃO. Coube, igualmente, a Paulo Silva, 

desta feita, acompanhado por Isabel Ma-

ria Amaral Coelho, Figura do Ano em 2018, 

entregar o prémio a Henrique Reguengo, 

presidente do Sindicato Nacional dos Far-

macêuticos, distinguido pela liderança do 

processo negociai que levou à aprovação 

da "Carreira Farmacêutica". 

Após receber o Almofariz, Henrique Re-

guengo salientou que «esta distinção 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 vitória». O farmacêutico argumentou 

que «se algum mérito me pode ser atribuí-

do, foi o de ter juntado à minha volta pes-

soas que fizeram um trabalho magnífico». 

Henrique Reguengo declarou que «não co-

nheço outra classe profissional que tenha 

feito o sacrifício que os farmacêuticos fi-

zeram. Todos os farmacêuticos do Serviço 

Nacional de Saúde estão de parabéns por-

que souberam apostar no futuro, fazendo 

um sacrifício no presente». 

Farmácia Hospitalar do 

A Farmácia Hospitalar do Ano, uma 
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categoria "jovem", que nasceu na edição 

passada dos Prémios Almofariz, con-

tou com o apoio da Direção Nacional 

da Ordem dos Farmacêuticos (OF), do 

Colégio de Especialidade em Farmácia 

Hospitalar da OF e da Associação Por-

tuguesa de Farmacêuticos Hospitalares 

(APFH); e com o patrocínio da IQVIA e da 

Simposium Hospitalar. 

A decisão da atribuição deste Prémio es-

teve a cargo da FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO e 

de um conselho consultivo composto por 

António Melo Gouveia, diretor do Serviço 

Farmacêutico do IPO de Lisboa; Catarina 

da Luz Oliveira, presidente da Assembleia 

Geral da APFH; Aida Baptista, vice-presi-

dente da European Association of Hospital 

Pharmacists; Paula Campos, presidente 

do Colégio de Especialidade de Farmácia 

Hospitalar da OF; Carla Campos, presiden-

te da APFH, Ondina Martins, do Colégio de 

Especialidade de Farmácia Hospitalar da 

OF; Ana Margarida Freitas, vice-presidente 

APFH, e Gisela Videira, farmacêutica hospi-

talar e offering manager IQVIA Portugal. 

O prémio foi entregue por Filomena San-

tos, da IQVIA, Paula Campos, Vera Pires, da 

direção da APFH, e António Melo Gouveia 

aos Serviços Farmacêuticos do Hospital 

Garcia de Orta. 

Quando subiu ao palco para receber o ga-

lardão, Armando Alcobia, diretor destes 

Serviços Farmacêuticos, chamou cinco re-

presentantes operacionais da sua equipa 

que «merecem este prémio». O farmacêu-

tico argumentou que «em 25 anos mudam 

os medicamentos e uma série de coisas, 

mas o reconhecimento é nuclear e estas 

pessoas têm de ser apoiadas». 

Por fim, Armando Alcobia assegurou que 

«a Farmácia Hospitalar é um projeto ina-

cabado», por isso «temos sempre a obri-

gação de fazer mais e melhor». 

Farmácia do Ano 

Depois de (re)conhecida a Farmácia Hos-

pitalar do Ano, seguiu-se outro dos mo-

mentos favoritos da noite: a revelação do 

Prémio Almofariz Farmácia do Ano, que 

distingue, de entre todas as candidatas, a 

excelência de uma farmácia comunitária e 

o trabalho da sua equipa. 

O júri deste prémio foi composto pelos 

farmacêuticos António Hipólito de Aguiar, 

Carolina Mosca e Henrique Santos e con-

tou com Paulo Silva como presidente. 

Depois de analisar as várias candidatu-

ras, 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 en-

tregar o prémio à farmácia vencedora, que 

nesta edição foi a Farmácia Nova de Marco 

de Canavezes, representada por Ana Cris-

tina Valente, diretora técnica e por Fer-

nando Couto Ribeiro, diretor geral. 

A farmacêutica sublinhou que «a minha 

equipa é a melhor do mundo porque acre-

dita que o paciente que temos à frente é 

o melhor do mundo». Por último deixou o 

apelo: «honrem sempre a farmácia». 

Projeto do Ano 

Carlos Maurício Barbosa, anterior basto-

nário da OF, teve a responsabilidade de 

entregar o Almofariz ao Projeto do Ano, 

eleito pela redação da revista FARMÁCIA 

DISTRIBUIÇÃO. 

O vencedor foi o TARV II, o projeto-piloto 

de dispensa de terapêutica antirretrovíri-

ca aos portadores de VIH/sida em farmá-

cias comunitárias. O prémio foi recebido 

por Joel Passarinho, da Autoridade Nacio-

nal do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED), Ema Paulino, da Ordem dos 

Farmacêuticos, Humberto Martins, da ANF 

e Diogo Gouveia, da Associação de Distri-

buidores Farmacêuticos (ADIFA). 

Humberto Martins agradeceu a distinção, 

afirmando que «é um projeto de resiliên-

cia» e destacou o seu perfil multidiscipli-

nar, que inclui, além de 357 farmacêuticos 

de oficina, dezenas de outros profissio-

nais de várias áreas. O TARV existe pelos 

doentes e é para eles este prémio». 

Já Joel Passarinho afirmou que «o suces-

so só foi possível graças ao envolvimento 

de todos» e que este projeto «tem contri-

buído para a qualidade de vida» daqueles 

que têm sido abrangidos por ele. 

Até para o ano 

Anunciados todos os vencedores desta 

edição dos Prémios Almofariz, que con-

tou com o patrocínio da Unidade Pharma 

da Rangel e com o apoio da IQVIA, Casi-

no Estoril e Ray Gun; e que teve a revis-

ta MARKETING FARMACÊUTICO, o Portal 

NETFARMA e a Newsletter FARMANEWS 

como media partners, o evento encerrou 

com a promessa de retorno em 2020. 

e 

• — 
•••••:-  f  - 
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Prémios Almofariz 

Votados diretamente pelas farmácias comunitárias portuguesas, 
marcas, produtos e companhias veem nos Prémios Almofariz o 

reconhecimento da excelência do seu trabalho, além de ganharem 
uma importante vantagem competitiva junto de parceiros, clientes 

e consumidores, ao serem distinguidas como "A Escolha das 
Farmácias". Confira os vencedores deste ano. 

A grande noite 
Reumon* 

Pam que 
os seus utenleS 

voltem  raWamente 
aos  bons momentos. 

Absorvif 
SMARTNeuro 

VICHY 

iç) 
4 

Os venceu;; es 
1. Anúncio Profissional do Ano - Reumon (Bial Consumer Health / Fresh Design) 

2. Produto do Ano - Absorvit Smart Neuro Cápsulas (Farmodiética) 

3. Produto de Dermocosmética do Ano - Vichy Liftactiv Collagen Specialist 

(Cosmética Activa - L'Oreal Portugal) 

4. MNSRM do Ano - Antigrippine Trieffect Tosse (Perrigo Portugal) 

5. Laboratório do Ano - Perrigo Portugal 

À margem da cerimónia, os grandes ven-

cedores deste ano falaram à MARKETING 

FARMACÊUTICO acerca do significado da 

distinção que acabavam de receber e sobre 

os seus planos de futuro. 

Comunicar claramente os 

beneficios da marca 

Cláudia Pimentel, customer & shopper 

marketing manager da Bial Consumer 

Health, comentou a vitória de Reumon na 

categoria "Anúncio Profissional do Ano": 

- Durante o último ano temos feito um 

grande esforço por realizar uma comuni-

cação ativa e de excelência junto das far-

mácias. Acreditamos que essa persistência 

reflete a vontade de BIAL Consumer Health 

em crescer e melhorar continuamente. 

Os votos do júri nesta campanha refletem 

que o trabalho que temos vindo a desen-

volver está a ser aceite de forma positiva 

nas farmácias, o que nos deixam muito 

satisfeitos e com vontade de continuar a 

entregar ainda mais. A peça em questão 

terá tido impacto forte porque comunica 

claramente os benefícios da marca e ajuda 

na diferenciação e recomendação de cada 

apresentação, de uma forma simples e efi-

caz, atributos de comunicação que terão 

sido apreciados pelo júri. 

O nosso objetivo é continuar a fazer crescer 

as nossas marcas e reforçar as nossas posi-

ções nos respetivos mercados onde atua-

mos, sempre tendo o farmacêutico como 

parceiro fundamental. Queremos também 

que BIAL desempenhe um papel cada vez  

mais forte no mercado Consumer Health, 

com esforços para aumentar o portefólio, 

tendo sempre como objetivo a melhoria de 

vida dos utentes e o benefício de marcas 

"fortes e saudáveis" para a Farmácia. 

Uma questão de colii , 

Uma estreia na galeria de vencedores, a 

Farmodiética arrebatou o Almofariz para 

"Produto do Ano" com o seu Absorvit 

Smart Neuro. Inês Perestrelo, do departa-

mento de marketing da companhia, aposta 

em repetir a proeza em 2020: 

- Acreditamos que as Farmácias em Por-

tugal confiam na marca Absorvit e conse-

quentemente na gama Absorvit Smart, de-

vido ao seu histórico de aconselhamento 

ao longo dos anos e às respostas positivas 
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"Queremos que a BIAL desempenhe um papel cada vez mais forte no mercado 
Consumer Health" - Cláudia Pimentel, customer& shopper morketing manager 

da Indústria 
que os utentes dão relativamente ao con-

sumo de toda a linha. Este prémio é um or-

gulho para toda a Farmodiética, representa 

o reconhecimento por parte das farmácias 

de todo o trabalho que tem sido feito pela 

equipa Farmodiética ao longo de todos es-

tes anos. Somos uma empresa dinâmica 

e inovadora, temos a preocupação cons-

tante de mostrar ao mercado produtos 

que tragam valor acrescentado ao utente 

e que garantam um aconselhamento segu-

ro a todas as farmácias. Em 2019, iremos 

certamente lançar uma novidade para os 

Prémios Almofariz 2020. 

«O maior reconhecimento que 

poderíamos receber dos nossos 

-I entes» 

Já a Cosmética Activa tem dominado a ca-

tegoria "Produto de Dermocosmética do 

Ano" e em 2019 não deixou os seus crédi-

tos por mãos alheias. Inês Ribeiro, product 

manager anti-aging da Vichy Portugal des-

tacou a importância da conquista: 

- O Prémio Almofariz é o maior reconheci-

mento que podíamos receber dos nossos 

clientes e é um símbolo da confiança diária 

que depositam nos nossos produtos. Refor-

ça a nossa motivação para continuarmos a 

contribuir para o crescimento do circuito e 

para a construção do futuro da cosmética 

em Portugal. Em especial num contexto 

em que há demasiada informação, esta 

distinção é uma ferramenta muito credível 

e importante para ajudar as portuguesas a 

descobrir os produtos mais eficazes. A Vi-

chy tem habituado os seus clientes a um 

forte nível de inovação que lhes dá ferra-

mentas para reforçar a qualidade do seu 

aconselhamento e 2020 não será exceção. 

Todos os anos trabalhamos para merecer o  

reconhecimento das farmácias e uma no-

meação para os Prémios Almofariz. 

A força da marca 

Antigrippine Trieffect Tosse arrebatou o se-

gundo Prémio Almofariz para a marca na 

categoria "MNSRM do Ano", depois de An-

tigrippine ter sido eleito em 2017. Carolina 

Gaibino, brand manager & medical-marke-

ting leader da Perrigo Portugal, acredita 

que o historial da marca pesou na escolha 

das farmácias: 

- Antigrippine Trieffect Tosse é um medi-

camento inovador, que pertence a uma 

marca reconhecida pelos farmacêuticos. 

Desta forma, o prémio de MNSRM do ano, 

deve-se não só à sua eficácia e diferencia-

ção, mas também ao histórico da marca 

Antigrippine. A marca está a trabalhar  

continuamente para trazer inovação ao 

mercado, não apenas ao nível do produto, 

mas igualmente na forma de comunicar 

dentro da categoria. 2020 será um ano para 

cimentar a novidade lançada recentemen-

te - Antigrippine Trieffect Tosse. A subcate-

goria a que pertence é relativamente nova 

na Farmácia e necessita ainda alguma de-

dicação por parte do farmacêutico e maior 

conhecimento do consumidor. 

"Era dourada" para o 

- - , re 

Tradicionalmente parte dos nomeados na 

categoria "Laboratório do Ano", a Perrigo 

Portugal ganhou o seu segundo troféu. 

Para Beatriz Caeiro, general manager da 

companhia, a tendência de consumo e o 

reconhecimento da importância, por parte 
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Prémios Almofariz 
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«Em 2019, iremos certamente 
lançar uma novidade para os 
Prémios Almofariz 2020, - Inès 
Perestrelo, departamento de 
marketing Farmodiética 
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«Todos os anos, trabalhamos para At 

merecer o reconhecimento das farmácias 
e uma nomeação para os Prémios 
Almofariz» - Ines Ribeiro, product 

monageranti-aging Vichy Portar. 
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«2020 será um ano para cimentar a novidade 
lançada recentemente, - Carolina Gaibino, 
brand manager& medicai-marketing leader 
Perrigo Portugal 
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irabalho faz tudo valer a perra Beatriz Caeiro, general manager Perrigo Portuga I 

das farmácias, das marcas Consumer Heal-

thcare, nas quais a companhia sustenta o 

seu portefólio, perspetivam dias felizes: 

- Com todas as restrições e degradação 

de margem na área da prescrição, as far-

mácias encaram a área Consumer Health 

como uma oportunidade de crescimento 

de volume de negócio e de margem. Além 

disso, é sem dúvida a área em que a inter-

venção do farmacêutico como promotor da 

Saúde é mais reconhecida e mais procura-

da. Por fim, a tendência atual da promoção 

da Saúde passa pela prevenção, melhoria 

da qualidade de vida e do bem-estar e au-

tomedicação em situações que não reque-

rem um conselho médico. Esta é precisa-

mente a área de atuação das companhias 

que atuam em Consumer Healthcare e por 

isso vejo um futuro muito risonho para esta 

área. Ver os nossos parceiros reconhecerem 

o nosso trabalho, faz tudo valer a pena. Esta 

vitória é de facto de toda a companhia por-

que atuamos como um só, uns mais na re-

taguarda e outros mais no terreno, mas to-

dos com o mesmo ADN, os mesmos valores, 

a mesma motivação e a mesma alegria. 
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DYNAMIC COMMERCIAL SOLUTIONS 
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DE PROMOÇÃO DE MARCAS 

PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO 
DE PORTEFÓLIOS MADUROS 
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10 anos a gerar conhecimento 
no Setor da Saúde em Portugal 
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