Farmácias: Técnicos "de luto" explicam risco de encerramentos e lançam
petição para alterar política

Lisboa, Portugal 24/09/2012 07:00 (LUSA)

Lisboa, 24 set (Lusa) - As farmácias portuguesas foram chamadas a "pôr luto" e explicar aos
utentes as razões que podem levar ao encerramento de 600 unidades, numa ação hoje iniciada
que inclui uma petição ao Governo para alterar as políticas do setor.
O vice-presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF), Paulo Duarte, explicou hoje à
agência Lusa que a iniciativa envolve estudantes de farmácia, jovens farmacêuticos, sindicatos
do setor e a ANF e pretende "explicar junto da população as dificuldades que atualmente as
farmácias vivem e alertar para o risco de 600 farmácias puderem encerrar durante 2013".
A situação atual "deve-se a alterações na política do medicamento e à penalização das
farmácias, não só pela degradação do preço dos medicamentos como pela degradação da sua
margem", um caminho que Paulo Duarte diz "não ter sido avaliado previamente".
Por isso, "irá iniciar-se uma petição ao Governo para que tome medidas e impeça que estas
600 farmácias tenham de fechar em 2013", avançou o responsável.
A ação de sensibilização foi decidida na assembleia geral da ANF, dia 15 de setembro e na
quarta-feira as farmácias foram chamadas a participar, o que Paulo Duarte espera venha a
acontecer por todo o país.
Cada farmácia vai adaptar o espaço de acordo com as suas características, escolherá um
elemento negro para simbolizar "o luto", como faixas ou "um laço preto, simples, de tecido que
os farmacêuticos terão na sua bata", e utilizará material informativo para as explicações sobre
as dificuldades enfrentadas, relatou o vice-presidente da ANF.
Alguns dos documentos referem-se à situação das farmácias na Grécia, que têm falta de
medicamentos para dispensar aos utentes, acrescentou.
Os profissionais pretendem informar acerca dos resultados de avaliações e estudos realizados
sobre o setor a demonstrar que as farmácias estão a funcionar já com uma margem negativa,
ou seja, "sempre que dispensam um medicamento, o que recebem não é suficiente para
suportar os seus custos".
Por isso, "se nada for feito o risco é que um número significativo de farmácias, cerca de 600,
possa vir a encerrar", afirmou Paulo Duarte, apontando o impacto a nível de emprego, pois "há
cerca de 100 mil famílias que dependem direta e indiretamente das farmácias".
Segundo dados da ANF, Portugal tem cerca de 2.900 farmácias.
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