Associação de Farmacêuticos
dos Países de Língua Portuguesa
“Há mais de 25 anos a abrir caminhos”

1

1. Mensagem AFPLP
A Associação de Farmacêuticos dos Países de Língua Portuguesa (AFPLP) dispõe de
um instrumento único e de fundamental importância que é a língua oficial comum – a
língua portuguesa – que, juntamente com a história das fortes relações entre os países, são o suporte para a cooperação e a aproximação dos farmacêuticos dos países
membros da AFPLP.
A intervenção da AFPLP tem o desiderato de, com o importante arsenal de conhecimento e de experiência, promover a melhoria do acesso das pessoas a cuidados farmacêuticos e, portanto, das suas condições de saúde, por via da cooperação e do estímulo da relação de proximidade entre as instituições e profissionais dos seus países.
A nossa visão é constituirmo-nos como uma plataforma profissional, científica, de formação e de cooperação, com reconhecimento a nível internacional; promover as Ciências Farmacêuticas como parte integrante das políticas de Saúde; defender os interesses e a valorização da profissão, ampliando o impacto da intervenção farmacêutica
em cada país; e fomentar a regulação da intervenção na área do exercício profissional,
do medicamento e da cadeia de valor junto das autoridades nacionais competentes.
Uma forte visão, alicerçada no reforço da relevância da profissão farmacêutica, através de organizações que apoiem o desenvolvimento e a promoção da Saúde, com
base em princípios fundamentais: o primado da igualdade e reciprocidade de tratamento dos Estados membro; o respeito pela identidade nacional e especificidade
de funcionamento de cada país; a integridade; a competência técnica e científica; a
transparência e comunicação; o desenvolvimento sustentável do setor farmacêutico
em benefício de cada um dos países e das suas populações; e a cooperação construtiva e o compromisso, valorizando as relações humanas e institucionais.
Apresentamos em seguida o nosso Plano Estratégico para, no período de 2020-2025,
levarmos mais longe a nossa missão e a nossa visão.
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2. Quem somos?
AFPLP
A AFPLP foi constituída em junho de 1993

Associação de carácter profissional e científico, sem fins lucrativos, que
visa, fundamentalmente, promover as ciências farmacêuticas e defender os
interesses da profissão farmacêutica em todos os países de língua portuguesa
O principal desiderato desta associação é a cooperação e estímulo da relação
de proximidade entre as instituições e profissionais dos países que integram
a AFPLP

População: cerca de 310 milhões
Farmacêuticos: mais de 220 mil

Língua Portuguesa
4ª língua mais falada no mundo
Língua mais falada na internet no Hemisfério Sul

261 milhões de pessoas falam português nos 5 continentes

3,8% da população mundial fala português

Em 2050 serão 380 milhões
Língua oficial de trabalho ou de documentação na União Europeia,
União Africana, Organismos Ibero-Americanos, em agências e organismos
das Nações Unidas
3

3. Os nossos associados
Angola
Ordem dos Farmacêuticos de Angola

Brasil
Conselho Federal de Farmácia

Cabo Verde
Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde

Ordem dos Farmacêuticos e Técnicos
de Farmácia da Guiné-Bissau

Ordem dos Farmacêuticos
e Técnicos da Farmácia da Guiné-Bissau

Guiné-Bissau
Associação de Farmacêuticos e Técnicos de Farmácia
da Guiné-Bissau
Moçambique
Associação de Farmacêuticos de Moçambique
Portugal
Ordem dos Farmacêuticos
Associação Nacional das Farmácias
São Tomé e Príncipe
Departamento Farmacêutico do Ministério da Saúde

Foram membros Fundadores a Associação dos Profissionais de Farmácias de Angola, precursor da Ordem dos Farmacêuticos de Angola, a Associação Nacional
das Farmácias (Portugal), a Ordem dos Farmacêuticos de Portugal e o Conselho
Federal de Farmácia do Brasil
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4. Como nos organizamos
ASSEMBLEIA GERAL

Conselho
Fiscal

Conselho
Diretivo

Secretário
Geral

Diretor
Executivo

Conselho
Consultivo

• Ao longo da história da AFPLP a Presidência do Conselho Diretivo tem sido assumida
de forma rotativa por cada um dos Países membro, através de personalidades de renome do setor em cada um dos países como Bastonários das Ordens dos Farmacêuticos.

AFPLP 2019-2021

Presidente
Helder Mota Filipe

Secretário-Geral
Dario Bastos Martins

Diretora-Executiva
Djamila Reis
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5. Os nossos objetivos
Garantir o acesso das pessoas a cuidados
farmacêuticos de excelência

Principais
Objetivos

Contribuir para o desenvolvimento dos
sistemas de saúde em cada um dos países

Reforçar a relevância da profissão farmacêutica
nos Países Membros da AFPLP

Objetivos estratégicos 2020-2025
�

Criar condições para a sustentabilidade a longo prazo

2

Reforçar e desenvolver a intervenção dos farmacêuticos através
da formação profissional pós-graduada

3

Promover apoio técnico, regulamentar e científico

4

Fortalecer a presença e representatividade institucional
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6. Os nossos projetos
Será dada prioridade aos aspetos fundamentais da valorização dos farmacêuticos e da profissão farmacêutica num quadro de colaboração assente numa visão de aperfeiçoamento
profissional e afirmação do farmacêutico nas sociedades, promovendo assim um melhor
serviço farmacêutico para as pessoas e uma contribuição para o reforço dos sistemas de
saúde.
A contribuição será dada no plano da formação, da ética, da deontologia, da regulação e do
associativismo farmacêutico, estando estas diferentes vertentes envolvidas nos diversos
projetos e programas a implementar.

1. Criar condições para a sustentabilidade a longo prazo
Fortalecer o funcionamento da AFPLP e criar condições para a sua continuidade e
sustentabilidade a longo prazo.
2. Reforçar e desenvolver a intervenção do farmacêutico através da formação
profissional pós-graduada
Promover a formação e especialização contínuas, numa lógica de partilha da capacidade técnico-científica, das experiências e do conhecimento, tirando o maior
proveito possível das tecnologias de informação e fomentando a harmonização
curricular entre os países:
• Disponibilização de módulos formativos para farmacêuticos;
• promoção de estágios em Portugal para farmacêuticos dos outros países, tendo em vista a aproximação com a realidade do exercício profissional.
Será para tal essencial estabelecer e reforçar relações institucionais com as Universidades relevantes de cada um dos países.
A formação profissional pós-graduada irá promover a prestação de mais e melhores serviços farmacêuticos, contribuindo para a melhoria da saúde das pessoas e
para a consolidação eficiente do sistema de saúde.
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6. Os nossos projetos
3. Promover apoio técnico, regulamentar e científico
Cientes das assimetrias existentes, recorrendo à capacidade técnica existente e
passível de ser mobilizada, a operacionalização deste objetivo irá fomentar um
espaço para planificar o apoio técnico, regulamentar e científico necessário entre
os países, permitindo a discussão, harmonização e melhoria contínua no âmbito da
legislação e regulamentação farmacêutica.
Uma intervenção será a prestação de assistência técnica/consultoria relativamente a áreas regulamentares e científicas a identificar. Em linhas gerais, esta assistência implica geralmente 3 etapas:
1. Diagnóstico in loco;
2. elaboração de uma proposta;
3. suporte à fase de implementação.
Para suporte a esta área de intervenção e recorrendo a parcerias, serão desenvolvidas atividades de suporte a um Observatório Farmacêutico da AFPLP que
recolha e trate dados relativos à atividade farmacêutica em cada um dos países.
Outra vertente de atuação será a promoção de atividades científicas e académicas
com o intuito de dar relevo e auxiliar o desenvolvimento da Ciência Farmacêutica feita nos países lusófonos. Mais concretamente, esta intervenção passa pelo
acompanhamento da planificação e execução de atividades de investigação e respetiva publicação, através da criação de uma Rede de Universidades de Ciências
Farmacêuticas da AFPLP e do Conselho Científico da Academia AFPLP, tendo em
vista a promoção da publicação de trabalhos científicos dos países membro da
AFPLP.
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6. Os nossos projetos
4. Fortalecer a presença e representatividade institucional
A representatividade institucional da AFPLP a nível nacional, regional e internacional permitirá alcançar o seu reconhecimento como reflexo da sua atividade e do
cumprimento da sua missão.
É determinante consolidar uma rede de parceiros junto de um conjunto alargado
de entidades, nomeadamente:
• Organizações de cariz e objetivos semelhantes, tais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP);
• organizações profissionais farmacêuticas e de outros profissionais de saúde, tal
como a Federação Internacional Farmacêutica (FIP), com quem a AFPLP estabeleceu um Memorando de Entendimento em novembro de 2020;
• associações e entidades do sector: Farmácia Comunitária; Farmácia Hospitalar; Análises Clínicas; Assuntos Regulamentares; Indústria Farmacêutica; e Distribuição Grossista;
• estruturas que se dediquem à Investigação e ao Ensino.
Também neste âmbito, procuraremos criar campanhas de saúde pública com impacto na comunidade, que deverão ser promovidas pela AFPLP e executadas, localmente, pelas suas Associações membro.
Procurando criar sinergias, será ainda promovido o Fórum Empresarial Farmacêutico, composto por entidades, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que
exerçam a sua atividade comercial no setor farmacêutico dos países da AFPLP, como
forma de criação de sinergias, promoção do desenvolvimento sustentável do setor e
promoção de uma estratégia comum para a atividade económica da área da saúde.
Neste objetivo estratégico, importa também referir a realização do Congresso Mundial da AFPLP, que ocorre a cada dois anos, precedido da Academia AFPLP.
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6. Os nossos projetos
Com a conjugação das intervenções necessárias para a materialização dos objetivos estratégicos, almeja-se o cumprimento da nobre missão para a qual a AFPLP foi criada, reforçando a relevância e o impacto desta Associação.
A notoriedade da AFPLP 2.0 será fruto da utilidade para os farmacêuticos e para as pessoas.
A AFPLP é uma Associação sem fins lucrativos, que tem sido historicamente suportada
financeiramente pela Ordem dos Farmacêuticos e pela Associação Nacional das Farmácias,
ambas de Portugal.
A evolução para o nível seguinte da AFPLP carece do aumento do seu financiamento, tendo
em vista alcançar os objetivos aqui apresentados.
Assim, para 2021, o Orçamento da AFPLP é de cerca de 75.000€, onde estão incluídas despesas de Recursos Humanos, de Representação, de Marketing e Comunicação e outros
custos necessários à sua atividade.
Neste orçamento, não estão incluídos alguns dos projetos apresentados, por estarem dependentes da mobilização de financiamento.
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7. Modalidades de Apoio
Para continuarmos a promover as ações da AFPLP, convidamos todos a tornarem-se
parceiros para concretização dos seus objetivos estratégicos.
Poderão fazê-lo tornando-se Parceiros Globais da AFPLP ou através do apoio a
projetos específicos.
Para saber mais sobre as modalidade de apoio da AFPLP, entre em contacto
connosco através do endereço geral@afplp.org.
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8. Os nossos contactos
Associação de Farmacêuticos dos Países de Língua Portuguesa

Rua Marechal Saldanha, 1
1249-069 Lisboa, Portugal

+ 351 935 010 490

geral@afplp.org

