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Rutura de medicamentos 
dominou a agenda mediática 
Fundada em 1991, a Revista FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO tornou-se, como reconhecem os leitores, 
o ponto de encontro dos diversos intervenientes do setor do medicamento, procurando transmitir 
oque de mais relevante acontece na área da Saúde. Neste âmbito, a questão da rutura dos 
medicamentos e a fragilidade das farmácias, sobretudo em zonas do interior do País, dominaram 
a agenda mediática nos últimos 12 meses, a par da revisão da Lei de Bases da Saúde. 

As quebras no abastecimen-
to das farmácias foram 
notícia em 2018 e continua-

ram a sê-lo em 2019. No ano pas-
sado deixaram de ser dispensados 
cerca de 64,1 milhões de embala-
gens de medicamentos por falta 
de stock nas farmácias. Este foi o 
valor mais elevado desde o início 
da monitorização do problema, 
em 2014, pelo Centro de Estudos  

e Avaliação em Saúde (CEFAR). 
As participações de falhas até di-
minuíram em 2016 e 2017, ano 
em que foram registadas 48,3 
milhões de embalagens em falta. 
No entanto, em 2018, o número 
disparou, com um aumento de 
quase 16 milhões de embalagens 
não dispensadas. Todos os meses, 
duas mil farmácias queixaram-se 
de falhas de abastecimento. 

Alguns dos medicamentos que os 
doentes não encontraram nas far-
mácias portuguesas no último ano 
são considerados essenciais pela 
Organização Mundial de Saúde 
porque algumas dessas falhas po-
dem colocar em causa a vida dos 
doentes quando a toma da medica-
ção é interrompida. Na maior parte 
das situações, os doentes veem-se 
forçados a regressarem à farmácia 
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passadas algumas horas para leva-
rem os fármacos, mas há casos em 
que os medicamentos ficam indis-
poníveis durante semanas. 
No passado mês de junho, o CEFAR 
dava conta de que foram cerca de 
3,4 milhões os utentes que nos úl-
timos 12 meses não conseguiram 
comprar todos os medicamentos 
prescritos, devido a falhas no for-
necimento, obrigando quase meta-
de a recorrer ao médico e mais de 
300 mil a suspender o tratamento. 
Na maioria dos casos (55%) não foi 
confirmada a disponibilidade dos 
fármacos para entrega posterior 
ao doente. Só em 13,5% das situa-
ções foi possível garantir o medi-
camento em menos de 12 horas. 
Em média, cada doente precisou 
de três horas e 25 minutos, e qua-
se três idas a uma farmácia, para 
aviar a receita completa. 
O estudo do CEFAR mostrou tam-
bém que o recurso às consultas 
suplementares para alterar a 
prescrição gerou custos elevados 
para o Sistema de Saúde e para  

a população. Os cálculos feitos 
indicam encargos de 35,3 a 43,8 
milhões de euros para o sistema e 
de 2,1 a 4,4 milhões de euros para 
os doentes. 
As farmácias comunitárias tam-
bém foram prejudicadas pelas fa-
lhas de abastecimento. Um estabe-
lecimento de média dimensão terá 
sofrido um impacto direto de cerca 
de 2.500 euros por semana, ou 
seja, dez mil euros mensalmente. 
Face à agudização do problema, o 
Governo aprovou, em agosto pas-
sado, o Decreto-Lei n.° 112/2019, 
que veio alterar o regime jurídico 
dos medicamentos de uso huma-
no de modo a minimizar as situa-
ções de rutura de medicamentos 
nas farmácias do País. 
Em síntese, o diploma visa «mini-
mizar as situações de rutura de 
medicamentos no território nacio-
nal, procedendo a alterações ao 
exercício da atividade de distribui-
ção por grosso de medicamentos, 
com vista a garantir o acesso ao 
medicamento». 

Por outro lado, clarifica «as res-
ponsabilidades de intervenção de 
cada um dos intervenientes na 
cadeia de abastecimento do mer-
cado, reforçando as obrigações de 
serviço público quanto à disponi-
bilidade de medicamentos». 
Recentemente, o Infarmed colocou 
em Consulta Pública um novo pro-
jeto de regulamento para gerir a 
disponibilidade de medicamentos, 
um documento que vem definir as 
regras e procedimentos para noti-
ficação de faltas ou ruturas de me-
dicamentos, bem como as obriga-
ções dos titulares de autorizações 
de introdução no mercado, dos dis-
tribuidores grossistas e farmácias. 
O projeto de regulamento pretende 
concretizar algumas medidas pre-
vistas no Decreto-Lei n.° 112/2019, 
no sentido de clarificar procedi-
mentos e responsabilidades nas 
diferentes fases de gestão da indis-
ponibilidade do medicamento. 
Além das obrigações de notificação 
de faltas ou ruturas, o regulamento 
prevê as quantidades mínimas e a 

Recentemente, o 
Infarmed colocou 
em Consulta Pública 
um novo projeto 
de regulamento 
para gerir a 
disponibilidade de 
medicamentos 
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Marcelo Rebelo de Sousa: Para Odette Ferreira 
«tudo começava e acabava nas pessoas» 
Na perspetiva do Presidente da Repúbli-
ca, perpetuar a memória da Professora 
Odette Ferreira passa por aplicar os en-
sinamentos que nos deixou em vida. Na 
inauguração da exposição "Odette Ferreira -
Construir Futuros", uma homenagem da Asso-
ciação Nacional das Farmácias, Marcelo Rebe-
lo de Sousa sublinhou a sua capacidade para 

fazer convergir as pessoas, ser capaz de ante-
cipar, e o valor que dava à solidariedade. Por-
que, para ela, «tudo começava e acabava nas 
pessoas», afirmou. 
A exposição, patente no Museu da Farmácia 
entre 22 de fevereiro e 15 de setembro deste 
ano, mostrava objetos da vida profissional e 
pessoal de Odette Ferreira. 
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Nuno Machado: Setor farmacêutico «precisa 
de estabilidade» 

A FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO «é uma revista 
que sempre me habituei a acompanhar desde 
os meus tempos de faculdade; fui inclusiva-
mente assinante», diz Nuno Machado, diretor 
das Farmácias Holon. 
Ao longo destes 28 anos «sempre esteve com os 
farmacêuticos, fazendo a mesma caminhada de 
altos e baixos, sem nunca abdicar da sua inde-
pendência, irreverência e profissionalismo. Cla-
ramente é uma estrutura incontornável no se-
tor e com um grande futuro ainda pela frente». 
E, porque se considera «um fã da revista», à 
qual reconhece um «espírito inovador, inde-
pendente e profissional», sugere a publicação 
de «mais temáticas tecnológicas e de como a 
tecnologia pode ajudar as farmácias e os far-
macêuticos a criarem diferenciação no segui-
mento dos doentes». 

Já no que se refere ao setor farmacêutico, Nuno 
Machado sublinha a importância da estabilida-
de, para que «todos os intervenientes possam 
continuar a criar valor neste mercado, que tan-
to sofreu ao longo dos últimos anos». 
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constituição de stock pelos distri-
buidores por grosso, bem como o 
prazo máximo para dispensa de 
medicamentos pelas farmácias. 

Petição para salvar 
farmácias reuniu mais de 
120 mil assinaturas 
No dia 11 de fevereiro deste ano, 
Dia Mundial do Doente, a Associa-
ção Nacional das Farmácias (ANF) 
e as 2 750 farmácias associadas 
lançaram uma petição a pedir ao 
parlamento um «programa legis-
lativo» que garanta «a igualdade 
e a equidade» de todos os portu-
gueses no acesso aos medicamen-
tos e de forma a evitar o fecho de 
farmácias em situação frágil. 
A petição "Salvar as Farmácias, 
Cumprir o SNS" alertava para o 
problema que algumas farmácias 
estão a atravessar, adiantando que 
há 675 a enfrentarem processos de 
penhora e insolvência, correspon-
dendo a quase 25% da rede. Os 
signatários pediam ao Parlamento 
que atribua «incentivos e melhores 
condições de funcionamento às 
farmácias mais frágeis, evitando o 
seu encerramento». O combate às 
falhas de medicamentos e «promo-
ver o uso racional dos medicamen-
tos, proibindo qualquer prática que 
incentive o seu consumo, como 
os descontos nos medicamentos 
com preço fixado pelo Estado» 
faziam parte das propostas. 
As farmácias requeriam ainda que 
seja fixado «um critério de remu-
neração igual para todos os agen-
tes do setor do medicamento» e 
que se aproxime «os medicamen-
tos das pessoas», promovendo a 
dispensa na farmácia de medica-
mentos oncológicos e para o VIH/ 
sida, a vacinação contra a gripe e 
outras medidas em Saúde Públi-
ca, com especial atenção para os 
doentes crónicos. 
A iniciativa teve a adesão das or-
dens profissionais da Saúde e de 
representantes do setor do medi-
camento, como a Associação Por-
tuguesa da Indústria Farmacêutica 
(APIFARMA) e a Associação de Dis-
tribuidores Farmacêuticos (ADIFA). 
A Plataforma Saúde em Diálo-
go, que congrega associações de 
doentes e de consumidores, a 
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André Barrigas: «Mais do que uma revista, 
é a voz de um futuro partilhado» 
«O meu primeiro contacto com a revista FAR-
MÁCIA DISTRIBUIÇÃO foi na Farmácia do meu 
avô em que este me dizia: se queres conhecer 
o mundo farmacêutico, esta revista tem tudo 
o que precisas para construir uma ideia do fu-
turo necessário», conta o diretor executivo do 
Grupo maisfarmácia. «Efetivamente tinha ra-
zão, passados mais de 20 anos continua a ser 
uma revista de excelência em que junta todo o 
conhecimento dos farmacêuticos e o transfor-
ma, na nossa leitura, em algo mais». 
Na opinião de André Barrigas, «a vida e a missão 
desta revista consegue sentir-se, dá relevância 
ao que acontece no nosso setor, não esque-
cendo ninguém ao longo do tempo. Faz parte 
da nossa história recente e não tenho dúvidas 
que, com esta força e sentido de estar, será um 
motor para o futuro dos farmacêuticos. Temos 
muito caminho pela frente, muitos desafios se 
amontoam», mas «acredito que a revista FAR-
MÁCIA DISTRIBUIÇÃO estará presente em todas 
as bifurcações, como até aqui, dando sentido ao 
trilho da profissão farmacêutica». 

Mais do que uma revista, «é a voz de um fu-
turo partilhado», acrescenta. «Parabéns e 
longa vida!».  b 
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Pedro Vasques: FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO é 
«ponto de encontro dos diversos players do setor» 

Na opinião de Pedro Vasques, CEO da Rede 
Claro, ao longo dos últimos 28 anos a revista 
FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO tem conseguido «se-
lecionar os principais key opinion leaders», «re-
colher o pulso de um setor em constante muta-
ção e evolução», e posicionar-se como «ponto 
de encontro dos diversos players do setor do 
medicamento». 
A equipa «mantém-se ativa e muito jovem, o 
que proporciona uma dinâmica muito interes-
sante à revista e à imprensa escrita do setor». 
Pedro Vasques deixa, entretanto, uma suges-
tão para o futuro próximo: «a versão digital da 
revista». 
Relativamente ao setor farmacêutico, em si, 
assinala que «normalmente, os meus desejos 
caminham lado a lado com muito trabalho». 
Nesse sentido, «só poderia pedir força e um 
grande sentido de responsabilidade entre os 
agentes, começando pelo Governo, Infarmed, 
Indústria inovadora, associações, distribuido-
res, grupos de Farmácia, farmácias e farmacêu-
ticos e também os doentes». 

280  ANIVERSÁRIO FD 

Confederação do Comércio e Servi-
ços de Portugal (CCP) e o presiden-
te do SAMS Quadros - Serviço de 
Assistência Médico-Social do Sindi-
cato Nacional dos Quadros e Téc-
nicos Bancários - também se as-
sociaram, tendo-se juntado ainda 
alguns nomes da sociedade civil. 
Com cerca de 56 mil assinaturas, a 
petição deu entrada na Assembleia 
da República em março, mas em 
abril eram já mais de 120 mil, com 
os restantes subscritores a serem 
anexados à ação posteriormente. 
De acordo com os dados da ANF, 
Aveiro tem em risco 30 farmácias, 
Beja tem 15, Braga 28, Bragança 
sete, Castelo Branco dez, Coimbra 
34, Évora cinco, Faro 34, Guarda 18, 
Leiria 28, Lisboa 189, Portalegre 16, 
Porto 81, Santarém 45, Setúbal 63, 
Viana do Castelo 12, Vila Real 17, 
Viseu 30, Açores seis e Madeira 11. 
Segundo a ANF, há que dar par-
ticular atenção à vulnerabilidade 
das farmácias mais pequenas 
localizadas no interior do País, 
que servem populações isoladas 
e envelhecidas. 

Nova Lei de Bases da 
Saúde clarifica pontos de 
clivagem no SNS 
A proposta de Lei de Bases da 
Saúde, aprovada em Conselho de 
Ministros no final de 2018 e a sua 
homologação pelo Presidente da 
República, em meados de agosto 
passado, constitui para muitos 
analistas um avanço importante 
na clarificação de alguns pontos 
de clivagem históricos no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS). 
A nova lei, aprovada no Parlamen-
to pelo PS e partidos à esquerda, 
resultou do projeto apresentado 
pela Comissão de Revisão da Lei 
de Bases da Saúde, que foi obje-
to de discussão pública, envolveu 
parceiros institucionais, agentes 
do setor e o público em geral. 
O Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, sempre defendeu 
uma lei que fosse mais além, e reco-
nhece que «o presente diploma não 
corresponde, na sua votação, ao 
considerado ideal, nomeadamen-
te por dela excluir o partido com 
maior representação parlamentar». 
Mas, em contraponto à oposição 
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Luís Miguel Lourenço: FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO «é 
acompanhada por várias gerações de farmacêuticos» 
O presidente da Secção Regional do Sul e Re-
giões Autónomas da Ordem dos Farmacêuti-
cos tem «uma relação especial» com a revista 
FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO pois, «não só tive a 
oportunidade de trabalhar em parceria com a 
sua equipa enquanto membro de associações 
estudantis, como também já vi o trabalho de 
diferentes equipas que liderei ser reconheci-
do nos Prémios Almofariz, uma extensão da 
própria revista, e tive o privilégio de colaborar 
como cronista durante algumas edições». 
Na sua perspetiva, «é uma publicação atenta 
ao setor das farmácias comunitárias e dos seus 
farmacêuticos, que acompanha e é acompa-
nhada por várias gerações de profissionais, que 
tem sabido adaptar-se aos tempos (recordo a 
sua presença no mundo digital) e que é um par-
ceiro na informação e comunicação de todos». 
Desse modo, sugere que a revista mantenha o 
foco «no setor das farmácias e dos farmacêu-
ticos comunitários, que os informe e desafie 
para poderem exercer a sua atividade profis-
sional ainda mais motivados e focados nas ne-
cessidades dos cidadãos». 

Em síntese, «espero que o setor e a revista con-
tinuem a ser desafiados a fazer mais e melhor, 
a ultrapassar obstáculos e, em conjunto, contri-
buírem para uma sociedade mais informada, 
esclarecida e com melhor qualidade de vida». t 

Célia Alves da Silva: «Espero que a FD 
continue a ser a nossa voz» 
«A revista FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO faz parte 
do meu mundo farmacêutico desde sempre. 
Conheci a revista ainda andava na faculdade. 
Vejo-a como aquele amigo que conhecemos nos 
bancos de escola e que nos acompanha para a 
vida, umas vezes mais próximos outras vezes 
mais distantes, mas que está sempre lá», diz a 
farmacêutica Célia Alves da Silva. «A FD e, bem 
entendido, todos os extraordinários elementos 
que fazem ou já fizerem parte da sua equipa, 
souberam aprender, estar, observar e acompa-
nhar todos os nossos momentos, nomeadamen-
te os mais difíceis, e a evolução da revista segue 
em paralelo com a nossa evolução enquanto 
classe. Não concebo - porque, como já disse, a 
revista me acompanhou desde sempre - o mun-
do farmacêutico sem estas páginas de textos 
que tantos nos dizem e tanto nos preenchem». 
Para o futuro, a farmacêutica deseja que «conti-
nuem a ser vocês próprios e continuem a acre-
ditar no universo dos farmacêuticos. Vocês são 
parte integrante desse universo, são mais far-
macêuticos do que muitos farmacêuticos e só 
temos que vos agradecer por isso. Por estarem 

sempre ao nosso lado, por nos defenderem, 
por nos ajudarem e por nos fazerem evoluir. E 
isto sim, é o resultado de uma relação sincera, 
rica e saudável. Continuem sempre assim!». 
Essencialmente, «faço votos de que continuem 
a fazer ruído, procurem o debate e a discussão, 
pois só se evolui em ambiente de troca de ideias. 
Tem sido assim desde sempre, o setor não tem 
sido um setor mudo e espero que nunca o ve-
nha a ser. O silêncio implica resignação, e por-
tanto, espero que a FD continue a ser a nossa 
voz e o afincado parceiro que é e sempre foi».' 
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das bancadas do PSD e do CDS, o 
Presidente da República argumen-
ta que o diploma «preenche o cri-
tério substancial determinante da 
decisão presidencial: o não com-
prometer, em nenhum sentido, 
as escolhas futuras do legislador, 
dentro do quadro definido pela 
Constituição». 
Em comunicado, a Presidência da 
República reforçou ainda a ideia 
de que «a Constituição prevê que 
o Estado tenha papel principal 
no domínio da Saúde, através do 
Serviço Nacional de Saúde, uma 
das conquistas da Democracia. 
Também prevê o papel dos seto-
res social e privado, sob regulação 
e fiscalização públicas. Ora, este 
diploma prevê, no que qualifica 
como Sistema de Saúde, o papel 
central do Serviço Nacional de Saú-
de, mas refere todos os estabeleci-
mentos que prestem cuidados de 
Saúde, independentemente da sua 
natureza jurídica ou do seu titular». 
Na nota são citadas as bases que 
permitem a celebração de acor-
dos com o setor privado para a 
prestação de cuidados de Saúde e 
a gestão de estabelecimentos do 
Serviço Nacional de Saúde. Contu-
do, as Parcerias Público-Privadas 
(PPP) não figuram no texto final e a 
lei remete para a regulamentação, 
num prazo de seis meses, prova-
velmente só pelo próximo Gover-
no, dos termos em que é exercida 
a gestão pública, com a revogação 
do decreto-lei de 2002 que enqua-
dra as PPP. 

Farmácias alargam leque 
de serviços 
Analisando a atualidade no período 
móvel que medeia entre o 27° e 28° 
aniversários da revista FARMÁCIA 
DISTRIBUIÇÃO, importa ainda refe-
rir o alargamento dos serviços pres-
tados aos utentes pelos farmacêu-
ticos comunitários. Neste domínio 
destaca-se, por exemplo, a publica-
ção do diploma que veio permitir a 
realização de testes de rastreio ao 
VIH e hepatites B e C nas farmácias 
de Cascais e ainda a atualização da 
portaria que define o regime jurídi-
co das farmácias comunitárias, que 
veio alargar os serviços que as far-
mácias podem prestar. 
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Prémios Almofariz: Óscares da Farmácia 
celebraram 25 anos 
O Salão Preto e Prata do Casino Estoril voltou 
a ser o cenário escolhido para a entrega dos 
Prémios Almofariz 2019. Esta foi uma edição 
muito especial, de celebração dos 25 anos de 
existência de uma iniciativa da revista FARMÁ-
CIA DISTRIBUIÇÃO que, anualmente, distingue 
os farmacêuticos e os seus projetos mais rele-
vantes. 
Os Óscares da Farmácia, como são conheci-
dos, atribuíram um total de dez prémios: Me-
lhor Anúncio do Ano (Reumon), Produto do 
Ano (Absorvit Smart Neuro Cápsulas), Produto 
Dermocosmética do Ano (Vichy Liftactiv Colla-
gen Specialist), MNSRM do Ano (Antigrippine 
Trieffect Tosse), Laboratório do Ano (Perrigo), 
Farmácia Hospitalar do Ano (Serviços Farma-
cêuticos do Hospital Garcia de Orta) e Prémio 
Almofariz Farmácia do Ano (Farmácia Nova, de 
Marco de Canavezes). 
Os três últimos prémios foram, como habi-
tualmente, da responsabilidade da redação da 
FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO, que escolheu o TARV 

II como o Melhor Projeto. Por sua vez, o Prémio 
Figura do Ano recaiu em Henrique Reguengo, 
presidente do Sindicato Nacional dos Farma-
cêuticos, distinguido pela liderança do proces-
so negociai que levou à aprovação da Carreira 
Farmacêutica. 
Numa homenagem muito sentida e que consti-
tuiu um dos momentos mais emocionantes da 
noite, o Prémio Especial Carreira foi atribuído, a 
título póstumo, à Professora Odette Ferreira. 

Game of Farma (GOF): Segunda edição 
oferece ainda mais prémios 
A 2a edição de Game of Farma, o jogo de gestão 
de Farmácia Comunitária sob a forma de quiz, 
oferece este ano mais prémios aos seus parti-
cipantes: uma viagem de três dias a Espanha e 
mais de 5 mil euros em vouchers de formação. 
Tal como no ano passado, o primeiro prémio é 
uma viagem de três dias a Espanha, para cada 
membro da equipa, com todas as despesas 
incluídas (deslocações, refeições e ainda uma 
visita à principal unidade industrial da Alter). 
Quem ficar em segundo recebe um voucher 
de 1 500€ (valor total a dividir pelos vários 
membros da equipa) em formação na Esco-
la de Pós-Graduação em Saúde e Gestão. O 
mesmo que o terceiro lugar, mas aí o voucher 
é de 1 000€. 
A grande novidade é que, este ano, não só os 
finalistas serão premiados, mas todos os par-
ticipantes terão a oportunidade de ganhar um 
dos seguintes prémios: o Prémio HBS (sortea-
do entre todos os participantes das semifinais 
de Game of Farma), e o Prémio Farma Warrior 
(prémio individual sorteado entre todos os par-
ticipantes inscritos e que preencham o questio-
nário da primeira fase, independentemente da 
sua classificação). 

O primeiro prémio equivale a dois Cursos de 
Marketing Digital, de 60 horas, no valor de 
1 200€ cada, na Health Business School. Já o 
vencedor do Prémio Farma Warrior recebe um 
voucher de 200€ em formação na Escola de 
Pós-Graduação em Saúde e Gestão. 
Na altura do fecho desta edição, já estavam apu-
rados 146 forma warriors das 56 equipas para a 
primeira eliminatória, que será "travada" online. 
A fase final (semifinais e final) será disputada 
ao vivo, no dia 21 de novembro, no Centro de 
Congressos de Tróia. t7 
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Estes foram alguns sinais do re-
conhecimento do papel ativo que 
as farmácias têm na Saúde dos 
portugueses. 
Recorde-se que a generalidade 
das farmácias de Cascais recebeu 
formação, ministrada pela Ordem 
dos Farmacêuticos, que permite 
aos profissionais estarem prepa-
rados para realizar os testes, fazer 
aconselhamento diferenciado e 
identificar fatores de risco. 
Lisboa e Porto são as duas pró-
ximas cidades que vão passar 
a disponibilizar testes rápidos à 
população, seguidas de Almada, 
Amadora, Loures, Oeiras, Odivelas, 
Portimão e Sintra, municípios que 
aderiram ao consórcio internacio-
nal Fast Track Cities, num compro-
misso para eliminar o VIH até 2030. 
No final de 2018 teve ainda lugar 
uma cerimónia pública para assi-
nalar os 25 anos da implementa-
ção do Programa Troca de Serin-
gas "Diz Não a uma Seringa em 
Segunda Mão", que veio afirmar a 
Farmácia como um local excelente 
para ações de Saúde Pública. 
A sessão, realizada na Estufa Fria (e 
que resultou de uma iniciativa con-
junta da Direção-Geral da Saúde, 
da SPMS - Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde, da Ordem dos 
Farmacêuticos e da Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lis-
boa), pretendeu não só referenciar 
aquela efeméride, mas também 
homenagear a Professora Odette 
Ferreira, fundadora do Programa 
Troca de Seringas, e que desem-
penhou um papel de significativa 
relevância no âmbito da resposta 
nacional à infeção VIH/sida, tendo 
integrado a equipa que identificou 
pela primeira vez o VIH do tipo 2. 
A Comissão Europeia considerou o 
Programa Troca de Seringas o me-
lhor apresentado neste domínio 
por um Estado-Membro. Um estu-
do do Centro das Taipas imputou-
-lhe a diminuição acentuada do 
número de novos casos de sero-
positividade. O Relatório Mundial 
sobre Drogas 2010, das Nações 
Unidas, confirmou a sua eficácia, 
apontando Portugal como um dos 
países mais bem sucedidos na tro-
ca de seringas por utilizadores de 
drogas injetáveis. 
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