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O que move um investigador a uma tão nobre participação na cidadania 
ativa?
Félix de Carvalho (FC) – Começo por agradecer a oportunidade para 
apresentar as minhas ideias sob a forma de entrevista numa revista que 
prezo muito e com a qual tenho colaborado frequentemente ao longo da 
minha carreira.
A minha participação na cidadania ativa não é nova, ganha apenas uma 
nova dimensão. Ao longo da minha carreira académica, que já conta com 
mais de 32 anos, tenho tido a oportunidade de participar de forma inten-
sa nas três missões da Universidade: o ensino, a investigação e as contri-
buições para a sociedade (também designada como terceira missão). 
Nesta terceira missão, tenho dividido as minhas contribuições para a so-
ciedade essencialmente em duas vertentes: a segurança dos medica-
mentos e outros produtos químicos e o controlo de risco das drogas de 
abuso.  Na primeira, mantive uma participação ativa em vários grupos de 
trabalho e Comissões Científicas, como a Comissão de Avaliação de Me-
dicamentos do INFARMED, o Grupo de Avaliação de Medicamentos Vete-
rinários (GAMV) da Direção Geral de Veterinária, a Agência Europeia do 
Medicamento (EMA), a Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA). 
Na segunda, tenho exercido um papel ativo na luta contra a toxicodepen-
dência nas escolas, nos meios de comunicação social, na colaboração 
com iniciativas legislativas sobre drogas, como membro de comissões 
científicas do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência e 
como membro do Grupo de Trabalho da Ordem dos Farmacêuticos sobre 
a utilização de canábis com fins terapêuticos.
Tenho vindo também a participar ativamente nos corpos sociais de vá-
rias sociedades científicas, como a  International Drug Abuse Research 
Society (IDARS), a Sociedade Portuguesa de Farmacologia, e a EUROTOX 
(Associação dos Toxicologistas Europeus e das Sociedades Europeias 
de Toxicologia), sendo presentemente o Presidente destas últimas.
A candidatura a Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Farmacêuticos aparece assim como uma progressão natural da minha 
carreira, que possibilitará capitalizar a experiência acumulada ao longos 
destes anos, ao serviço da classe farmacêutica. 

Porquê, e para quem a candidatura à SRNOF?
FC - Nos meus 32 anos de docente na Faculdade de Farmácia da Univer-
sidade do Porto, tive a oportunidade de participar na formação de milha-
res de profissionais na área das Ciências Farmacêuticas, e sei bem ava-
liar o seu valor. Sei que a sua preparação de base os distingue claramen-
te de qualquer outra profissão na área da saúde e que este facto deve ser 
respeitado e reconhecido. Depois de tudo quanto lhes transmiti enquanto 
docente, sinto que tenho muito mais para lhes dar, agora do ponto de vis-
ta profissional, em prol desse reconhecimento. É para estes profissionais 
que me candidato à SRNOF. Faço-o por convicção e porque acredito na 
atividade diferenciada, competente, autónoma e responsável do farma-
cêutico, no desempenho da sua prática profissional. 

Porque são ignorados os farmacêuticos nas equipas clínicas e na saú-
de?
FC - Não tenho a perceção de que são ignorados pelos outros profissio-
nais de saúde destas equipas. Sinto, pelo contrário, que o contributo dos 
farmacêuticos nas equipas clínicas e na saúde é diferenciado, fundamen-
tal e reconhecido. O problema está essencialmente na falta de reconheci-
mento pelos titulares de cargos dirigentes, nomeadamente a nível da Ad-

ministração Pública. Outras profissões na área da saúde estarão mais vi-
síveis, pelo contacto mais direto que têm com o doente a nível do SNS, 
mas não se podem esquecer nunca do trabalho dos farmacêuticos. Te-
mos muito trabalho a fazer a este nível. É necessário que fique bem de-
monstrado que os farmacêuticos dão um contributo essencial na saúde 
pública que se traduz em ganhos substanciais na qualidade de vida e na 
longevidade das populações, com reflexos positivos insofismáveis no 
bem estar e na economia do nosso País. 

Quais os ganhos que os farmacêuticos podem dar ao SNS?
FC - Os ganhos que os farmacêuticos dão ao SNS são já incomensurá-
veis, embora possam aumentar significativamente se nos derem essa 
oportunidade. 
É bem patente que o trabalho dos farmacêuticos na área do medicamen-
to é fundamental para a garantia da qualidade, eficácia e segurança tera-
pêutica, e, portanto, num ganho significativo para o SNS.
No entanto, o nosso contributo pode ainda ser muito mais relevante no 
âmbito das especialidades que nos são reconhecidas, como a Farmácia 
Comunitária, a Farmácia Hospitalar, as Análises Clínicas e Genética Hu-
mana, a Indústria Farmacêutica, os Assuntos Regulamentares e a Distri-
buição Farmacêutica. Os farmacêuticos têm um conjunto de potenciali-
dades que não estão a ser exploradas na sua plenitude.  E é também por 
isso que me candidato. Porque queremos mais no futuro. E o futuro tra-
balha-se no presente. De tudo farei para que os meus alunos mais jovens 
encontrem um novo lugar para ocupar.
O Farmacêutico de Família, a Validação Farmacêutica e a Consulta Far-
macêutica são apenas 3 exemplos de áreas a explorar com maior profun-
didade. A maior participação dos farmacêuticos nos processos de vaci-
nação é outra área, em que o nosso potencial não pode ser negligencia-
do. Todos terão a ganhar com uma maior participação dos farmacêuti-
cos no SNS.

O lema da campanha é “Mais por todos os farmacêuticos”: Quais os ob-
jetivos pretendidos?
FC -  Este lema associa duas componentes importantes: “mais de todos” 
e “mais para todos”:
Mais de todos os membros da equipa que se candidata aos órgãos so-
ciais da SRNOF. Uma equipa de profissionais experientes e de sucesso 
nas diferentes áreas da atividade farmacêutica, aos quais se juntaram os 
mais jovens que têm, desde o primeiro momento, contribuído com uma 
grande energia e entusiasmo na missão a que nos propomos: dar mais 
de si por todos. Uma equipa dedicada, empenhada e comprometida para 
enfrentar os desafios que se têm colocado ao exercício da profissão far-
macêutica.
Temos a convicção que esta equipa tem o potencial para conseguir mais 
reconhecimento, mais autonomia, mais integração e mais futuro para to-
dos os farmacêuticos. Saberemos utilizar a herança sólida e consistente 
que recebemos dos que nos antecederam, para aumentar ainda mais a 
relevância e reconhecimento da nossa classe, de forma inclusiva e inte-
gradora, através do crescimento participado e articulado com todos os 
farmacêuticos.

“Os farmacêuticos dão um contributo 
essencial na saúde pública”


