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«Só a unidade de 
um setor permitiu 
não baixar os 
braços e responder 
à comunidade que 
nos pedia para não a 
deixarmos naquele 
momento», declarou 
a farmacêutica Isabel 
Amaral Coelho 

outros organismos. «Depois do 
fogo ficamos basicamente com 
uma grande equipa e um alvará», 
salientou o farmacêutico, reve-
lando que ambas as farmácias 
afetadas «estão a funcionar em 
instalações provisórias nas juntas 
de freguesia». 
Hugo Faustino Ângelo declarou, em 
jeito de conclusão, que, «perante a 
adversidade, fizemos o que qual-
quer um faria - servir a população». 
Visivelmente emocionada, Isabel 
Amaral Coelho agradeceu «de co-
ração e com toda a humildade» o 
prémio que lhe foi entregue pelas 
mãos de Paulo Silva. «Só a unidade 
de um setor permitiu não baixar os 
braços e responder à comunidade 
que nos pedia para não a deixar-
mos naquele momento», rematou. 

Nem mesmo a grande contrarie-
dade a que foram sujeitas, impe-
diram estas duas farmácias, com a 
ajuda de todo o setor, de cumprir 
a sua nobre missão de levar me-
dicamentos, cuidados de saúde e, 
às vezes, tão somente uma palavra 
ou um gesto de apoio, à popula-
ção que servem. Como sublinhava 
Paulo Silva, no seu discurso intro-
dutório à entrega do prémio, «o 
pedido mais recorrente da popula-
ção aos farmacêuticos foi "não nos 
deixem neste momento"». E estas 
farmácias, com o apoio de todo o 
setor, não deixaram! 

Anúncio profissional 
A entrega do Prémio Figura do Ano 
foi o culminar de uma noite sober-
ba. Tudo começou com a receção 
aos convidados, enquanto a tuna 
"A Feminina" da Faculdade de Far-
mácia de Universidade de Lisboa 
atuava à entrada do Casino Estoril, 
captando, de uma forma bastan-
te animada, a atenção dos con-
vidados. Seguiu-se o tradicional 
cocktail, momento de encontros e 
reencontros de amigos e colegas 
que, frequentemente, passam um 
ano sem se ver e só mesmo nesta 
ocasião voltam a estar juntos. 
Após o jantar, iniciou-se, então, a  

tão esperada cerimónia dos Ósca-
res da Farmácia, apresentada pela 
atriz Mafalda Luís de Castro, com a 
atribuição do prémio Anúncio Pro-
fissional do Ano, a cargo de Inês 
Marujo, diretora de Inovação e De-
senvolvimento da Hollyfar, que foi 
escolhido por um júri cnomeado 
pela FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO. 
O anúncio Gama Vibrocil, da GSK 
Consumer Healthcare, produzido 
pela agência Fresh Design, foi o 
vencedor da noite nesta categoria. 
Hugo Luz, brand manager Vibro-
dl na GSK Consumer Healthcare, 
agradeceu a distinção, realçando 
a satisfação de poder pisar o pal-
co de um evento tão «simbólico» 
para o setor. O facto de terem sido 
agraciados com este galardão é 
sinónimo, para o brand manager, 
de que «temos talento, não só na 
GSK, como nas agências». 

Votação das farmácias 
Chegada a vez de entregar os ga-
lardões às categorias votadas pe-
las farmácias. Depois de serem 
apresentados os nomeados, que 
resultam de um estudo realizado 
pela IQVIA junto de uma amostra 
representativa das farmácias a 
nível nacional, desvendam-se os 
vencedores dos respetivos troféus. 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Saúde e Educação

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 19,00 x 24,20 cm²

  Corte: 5 de 12ID: 76159733 01-07-2018

PRÉMIOS ALMOFARIZ 2018 

A nova categoria-
Farmácia Hospitalar 
do Ano -, distingue 
um projeto ou solução 
omplementado no 
ano anterior que se 
destaque pelo seu 
caráter inovador ou 
pela capacidade de 
resolver um problema, 
sendo passível 
de ser replicado, 
acrescentando valor ao 
serviço farmacêutico 
e contribuindo 
para a dignificação 
e relevância do 
farmacêutico 
hospitalar 

A apresentação deste segmento 
coube a Henrique Silva, diretor de 
Marketing e Vendas da Hollyfar, 
que «felicitou todas as equipas» 
presentes, salientando que «estar 
aqui é já uma vitória». 
O Almofariz Produto do Ano abriu 
este painel de prémios. A gama 
Grintuss da Phytoderm/Aboca re-
cebeu este galardão, na pessoa de 
Margarida Saúde, diretora técnica 
da Phytoderm. A vencedora re-
velou estar muito orgulhosa pela 
atribuição do prémio e dirigiu os 
seus agradecimentos às farmácias, 
aos médicos e à revista FARMÁCIA 
DISTRIBUIÇÃO. 
Seguiu-se a revelação do Prémio La-
boratório do Ano, sendo que Mário 
Martins, general manager da IQVIA, 
subiu ao palco para se juntar a Hen-
rique Silva nesta tarefa. A GSK foi a 
vencedora nesta categoria. Mandy 
Hennebry, country manager Portu-
gal da GSK Consumer Healthcare, 
após receber o prémio, revelou sen-
tir-se honrada, ela e a equipa, que 
«trabalha afincadamente todos os 
dias para os nossos pacientes, para 
lhes trazer a melhor inovação». 
De acordo com a responsável, «os 
nossos maiores parceiros são as  

farmácias, com quem temos cons-
truído parcerias fortes». No final, 
Mandy Hennebry deixou ainda uma 
palavra de apreço à sua equipa, de-
clarando que «tenho a melhor equi-
pa do mundo». 
Na categoria Produto de Dermo-
cosmética do Ano, o grande ven-
cedor foi o Vichy Mineral 89 da 
Cosmética Activa Portugal. Este la-
boratório estava também nomea-
do com os outros dois produtos 
nesta mesma categoria. 
«É um momento histórico, de enor-
me orgulho, pela primeira vez em 
24 anos de Prémios Almofariz ter-
mos recebido as três nomeações», 
salientou Jorge Sucena, group 
product manager da Vichy, acres-
centando que «cada um de nós, 
nesta sala, sabe o que representa 
o Prémio Almofariz». 
Jorge Sucena agradeceu ao labo-
ratório, «que nos dá a oportunida-
de de chegar às pessoas com os 
melhores produtos», à equipa no 
terreno, aos consumidores, «que 
nos dão a liderança», e às farmá-
cias, pois «este prémio representa 
a confiança depositada em nós». 
Por fim, admitiu que a responsabi-
lidade do laboratório está maior,  

sendo que «a partir de agora esta é 
a nossa fasquia. O nosso compro-
misso é para o ano voltarmos a es-
tar aqui com três produtos Vichy». 
O último prémio decidido pelas 
farmácias foi o de MNSRM do Ano. 
O galardão foi entregue por Henri-
que Silva e Nuno Rangel, vice-pre-
sidente do Grupo Rangel, que afir-
mou «ser uma honra associar-nos 
a esta iniciativa pelo quarto ano 
consecutivo». O Voltaren Emulge-
lex da GSK Consumer Healthcare 
foi o vencedor nesta categoria. 
Joana Leitão, brand manager Vol-
taren na GSK Consumer Healthca-
re, referiu que «é um prazer estar 
neste evento de prestígio», sendo 
que «este prémio é o reconheci-
mento do trabalho que temos fei-
to». A brand manager deixou ainda 
a promessa de «continuarmos a 
inovar na forma de comunicar e 
de ativar a parceria reconhecida 
que temos com as farmácias». 

Nova categoria: distinguir a 
Farmácia Hospitalar 
Nesta edição dos Prémios Almofa-
riz foi criada uma nova categoria. 
Assim sendo, pela primeira vez na 
história de duas décadas, dos Ósca-
res da Farmácia foi atribuído o Pré-
mio Farmácia Hospitalar do Ano, 
que conta com o apoio da direção 
nacional da OF, do Colégio da Espe-
cialidade de Farmácia Hospitalar da 
OF e da Associação Portuguesa de 
Farmacêuticos Hospitalares (APFH). 
Para a atribuição deste galar-
dão, foi constituído um conselho 
consultivo que integrou altos re-
presentantes das associações da 
classe - o Colégio da Especialidade 
de Farmácia Hospitalar da OF e 
a APFH - bem como Aida Batista, 
diretora do Serviço Farmacêutico 
do Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia/Espinho e vice-presidente 
da Associação Europeia de Far-
macêuticos Hospitalares. A nova 
categoria tem como objetivo dis-
tinguir um projeto ou solução im-
plementado, neste caso, durante 
o ano de 2017, em Farmácia Hos-
pitalar, que se destaque pelo seu 
carácter inovador ou pela capa-
cidade de resolver um problema, 
sendo passível de ser replicado, 
acrescentando valor ao serviço 
farmacêutico e contribuindo para 
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a dignificação e relevância do far-
macêutico hospitalar. 
Rita Lopes, coordenadora edito-
rial da FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO, 
revelou ser este «um galardão já 
sonhado há algum tempo» e, por 
isso, em nome da FARMÁCIA DIS-
TRIBUIÇÃO, agradeceu «o apoio e o 
entusiasmo com que esta catego-
ria foi recebida». 
Ao palco, para acompanharem Rita 
Lopes na missão de entregar pela 
primeira vez este prémio, subiram 
António Melo Gouveia, do Colégio 
de Especialidade Farmácia Hos-
pitalar da OF, Catarina da Luz Oli-
veira, presidente da APFH e Gisela 
Videira, da IQVIA. 
Fazendo uso da palavra, Catarina 
da Luz Oliveira destacou «a res-
ponsabilidade de distinguirmos 
pela primeira vez» a Farmácia Hos-
pitalar e considerou este momen-
to como «um marco histórico». 
Olhando para as futuras edições 
dos Prémios Almofariz, Catarina 
Luz Oliveira sublinhou que, peran-
te os serviços farmacêuticos hos-
pitalares existentes no nosso País, 
«nos próximos anos temos de nos 
focar na diferenciação». 
Por seu turno, António Melo Gou-
veia salientou que os farmacêuti-
cos hospitalares, que representam 
«10% da profissão», preparam, por 
exemplo, «citotóxicos, e salvam vi-
das, e os manipulados mais estra-
nhos que se possa pensar». Para o 
farmacêutico, distinguir a Farmá-
cia Hospitalar é «uma iniciativa de 
maior importância», daí querer-
mos «mostra os bons para apren-
dermos com a experiência deles». 
Neste contexto, Catarina da Luz 
Oliveira justificou que «a escolha 
deste ano se deve ao esforço que 
a equipa destes serviços farmacêu-
ticos tem feito ao longo dos anos». 
O mencionado prémio foi atribuí-
do aos Serviços Farmacêuticos do 
Centro Hospitalar Cova da Beira, 
tendo sido entregue a Maria Olím-
pia Fonseca, sua diretora dos refe-
ridos serviços, que agradeceu em 
nome de toda a equipa. «É uma 
honra e prestígio ficar associada 
aos Prémios Almofariz 2018 e um 
orgulho ser farmacêutica hospita-
lar», revelou, acrescentando que 
«a nossa maior satisfação é qua-
lificar o nosso trabalho». 

A Farmácia do Ano 
"Fechada" a entrega do Prémio Far-
mácia Hospitalar do Ano, seguiu-se 
a entrega do galardão Farmácia 
do Ano by Perrigo 2018, uma ca-
tegoria criada há cinco anos e cujo 
objetivo é distinguir a excelência 
no desempenho de uma Farmácia 
Comunitária do País. 
Revelando que «temos farmácias 
repetentes que se candidataram», 
Rita Lopes declarou que, «para 
nós, as três farmácias que chega-
ram à fase final são todas vence-
doras». Para a "ajudar" a entregar 
o prémio, a coordenadora edito-
rial chamou ao palco Beatriz Caei-
ro, general manager da Perrigo, 
para quem foi «uma honra poder 
celebrar a Farmácia e o papel dos 
farmacêuticos no âmbito da Saú-
de Pública». 
Estavam nomeadas nesta catego-
ria a Farmácia Central do Cacém 
(Cacém), a Farmácia Hospital Bea-
triz Ângelo (Loures) e a Farmácia 
Ribeirão (Ribeirão - Vila Nova de 
Famalicão). Estes três estabeleci-
mentos de Saúde tiveram de de-
fender as suas candidaturas junto 
de um júri, composto pelos farma-
cêuticos Carolina Mosca, António 
Hipólito de Aguiar e Henrique San-
tos (farmacêutico), André Semedo 
(head of soles, Perrigo) e presidido 
pelo diretor da FARMÁCIA DISTRI-
BUIÇÃO, Paulo Silva. 
Na categoria Farmácia do Ano by 
Perrigo 2018, a vencedora da noite 
foi, então, a Farmácia Central do 
Cacém. Luís Lourenço, proprietá-
rio e diretor técnico desta farmá-
cia, dirigiu as suas palavras ao júri 
que os elegeu vencedores, agra-
decendo a confiança depositada. 
Também parabenizou as restantes 
farmácias nomeadas, realçando 
que todas «mostram a força das 
farmácias em Portugal». 

O projeto ADIFA 
Chegados a este momento, falta-
nos apenas revelar o Prémio Pro-
jeto do Ano. Paulo Silva, a quem 
coube a missão de o apresentar, 
enalteceu o caracter jovem deste 
projeto: «em 2017, ficamos par-
ticularmente gratos com o nasci-
mento desta associação no setor». 
O diretor geral da Hollyfar referia-
-se à Associação de Distribuidores  

Farmacêuticos (ADIFA), a vencedo-
ra do Almofariz Projeto do Ano. 
Diogo Gouveia, presidente da ADI-
FA, subiu ao palco para receber o 
galardão e garantiu, após agrade-
cer a todos os associados e parcei-
ros, que «mais do que um projeto, 
queremos ser uma realidade inter-
ventiva e inovadora». 
As celebrações dos Prémios Al-
mofariz 2018 estenderam-se pela 
noite dentro. Após a entrega dos 
prémios, os convidados marcaram 
presença numa festa, animada 
pela DJ Cláudia Arauz e os seus 
clássicos dos anos 80. 
Nesta edição, os Prémios Almo-
fariz contaram com o patrocínio 
da Unidade Pharma da Rangel, 
bem como com o apoio da IQVIA, 
do Casino Estoril e da Ray Gun. 
A revista MARKETING FARMA-
CÊUTICO, o Portal Netfarma e a 
e-newsletter Farmanews são media 
partners desta iniciativa da respon-
sabilidade da revista FARMÁCIA 
DISTRIBUIÇÃO. 

Os Prémios Almofariz 
2018 contaram com o 
patrocínio da Unidade 
Pharma da Rangel, 
bem como com o apoio 
da IQVIA, do Casino 
Estoril e da Ray Gun. A 
revista MARKETING 
FARMACÊUTICO, 
o Portal Netfarma 
e a e-newsletter 
Farmanews são 
media partners 
desta iniciativa da 
revista FARMÁCIA 
DISTRIBUIÇÃO 
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Os vencedores da noite 

Legendas (da esquerda para a direita): 1- Anúncio Profissional do Ano: Hugo Luz (GSK) e Inês Marujo (Hollyfar). 2 - Produto do Ano: Henrique Silva (Hollyfar) e Margarida Saúde 

(Phytoderm/Aboca). 3 - Laboratório do Ano: Henrique Silva (Hollyfar), Mandy Hennebry (05K) e Mário Martins (IQVIA). 4 • Produto de Dermocosmética do Ano: Henrique Silva (Hollyfar) e 

Jorge Sucena (Vichy - Cosmética Activa Portugal/L'Oréal). 5 - MNSRM do Ano: Henrique Silva (Hollyfar), Joana Leitão (GSK) e Nuno Rangel (Grupo Rangel). 6 - Farmácia Hospitalar do Ano: 

Rita Lopes (Hollyfar). António Paulo de Melo Gouveia (OF), Maria Olímpia Fonseca (CHCB). Catarina Oliveira (APFH) e Gisela Videira (IC/VIA). 7 - Farmácia do Ano: Beatriz Caeiro (C/maga 

Pharma), Luis Lourenço (Farmácia Central do Cacém) e Rita Lopes (Hollyfar). 8 - Projeto: Paulo Silva (Hollyfar) e Diogo Gouveia (ADIFA). 9 • Figura(s) do Ano: 1...ahPI Coelho (Farmácia Central). 

Paulo Silva (Hollyfar), Rui Santos Ivo (INFARMED/MS). João Norte (OF). Hugo Ângelo (Farmácia da Lajeosa). Nuno Vasco Lopes (ANF). Henrique Luz Rodrigues (Figura do Ano 2017). Luis 

Marques (Câmara Municipal de Gouveia) e José Jesus (Câmara Municipal de Tondela). 10 - Todos os vencedores desta edição. 
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Farmácia Coutinho - 
Vila das Aves 

Saber dar e receber 

Mensal n.° 311 Ju1 o / Agosto 2P18 • 5€ Iva Incluído 

« ora a m o uçao 
das 35 horas, 
prevê-se o colap 
dos serviços» 

etfarma.pt 
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REVISTA PROFISSIONAL DA FARMÁCIA 

INFARMED Balanço 2017 

Preocupação 
constante pela 
acessibilidade e 
inovação 

Laevolac® 
Alívio rápido 
e suave, 
no tratamento 
ca oostioação. 

úX 
fUT• 
>a 

—11 

Modos Almofariz 201k  

.?".9N./¡ , • 

• 

i  «O Prémio não é 
nosso, é de todos vós» 

‘Ik FERRAZLYNCE 
m.vw.ferrazlynce.pt  

Laevolac,  lactulose o  666,7 mg/ml o a 10 g/15 ml, e  Loevolac Ameixa.  lactulose o 666,7 mg/ml e o 10 g/15 ml, são medicamentos não sujeitos o 

receita médico. O loevolac e o Laevoloc Ameixa estão indicados no obstipação crónica (em Iodos os casos).  Advertências e precauções especiais de 

utilização: O  Loevolac e o loevolac Ameixa contêm lactulose, um dissacárido semissintético da golactose que não provoco um aumento dos níveis do 

glicemia podendo ser  administrado a diabéticos. Contém ainda golactose e togatose, pelo que no suo administração em doentes diabéticos deve ter-se em 

consideração o seu correspondente em unidades pão (5 colheres de sopa de loevolac correspondem a 1 /4 de unidade pão). Durante a terapêutica com 

Loevolac e loevolac Ameixa poderá ocorrer ocasionalmente flatulência, pelo que deve ser evitado um consumo excessivo de bebidas com gás. Se o Laevoloc 

e o Laevoloc Ameixa forem tomados durante ou após os refeições, o efeito laxante é reduzido e são necessárias doses superiores. No coso de surgir diarreia 

a dose de Laevoloc ou Laevoloc Ameixa deverá ser reduzido, e coso esta medida não seja eficaz o medicamento deverá ser suspenso. O loevolac e o 

loevolac Ameixa contêm goloctose. Doentes com problemas hereditários raros de intolerância à golactose, por exemplo golactosemia, molobsorção de 

glucose-golactose não devem tomar estes medicamentos. O Loevolac e o loevolac Ameixa contém lactose. Doentes com problemas hereditários toros de 

intolerância à golactose, deficiência de lactose ou malabsorção de glucose-galactose não devem tomar estes medicamentos. Leio cuidadosamente as 

informações constantes na embalagem e no folheto informativo o, em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consultar o médico 

ou o farmacêutico.  Titular do FERRAZ, IYNCE, ESPECIALIDADES FARMACÉLITICAS, S.A. Dato cio revisão do texto: 06/2016. LAE 02_03_18 


