
COM O CONCEITO "É PARA A VIDA"

Expofarma celebra relação
entre consumidor e farmácia
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Esta edição marca uma revolução naquele que é considerado o maior evento do setor 
farmacêutico. Uma energia renovada com várias novidades. Deixe-se surpreender.

Mas Expofarma é também sinónimo de 
atualização de conhecimentos e este 
ano tem 21 workshops, que abordam 
diferentes perspetivas da Transformação 
Digital das Farmácias, encabeçados pelas 
figuras mais proeminentes das respe-
tivas áreas; contamos com palestran-
tes de mérito reconhecido quer em 
Estratégia, Inovação e Criatividade, quer 

A primeira novidade que lhe apresenta-
mos é o Street Food Corner, para todos 
os visitantes e congressistas que queiram 
refeições saudáveis e rápidas que lhes 
permitam não perder pitada de todas as 
atividades desta Expofarma. 
Segue-se o must see desta edição, o 
Beauty Hub um espaço inteiramente dedi-
cado à Beleza, com 20 expositores e 
38 Beauty Talks, para saber tudo sobre 
tendências da cosmética, tratamento de 
cabelo, nanopartículas, o impacto da polui-
ção no envelhecimento, tendências de 
consumo na farmácia, a importância desta 
categoria no negócio da farmácia, e muito 
mais, em talks de 20 minutos.
A adesão da indústria farmacêutica este 
ano fez-nos crescer, temos 81 expositores, 
e tivemos de ocupar 4 pavilhões. Temos 
um percurso recomendado, em jeito de 
viagem organizado pela Expofarma Travel 
powered by Saúda. É uma viagem que 
começa no Pavilhão Rio, subindo depois 
para as Galerias deste pavilhão onde 
encontra Galerias Lounge, um espaço para 
tomar um Delta Q, acompanhado de uma 
healsi water, de forma relaxada e tran-
quila, ou se tiver um negócio para fechar 
poderá fazê-lo também no espaço para 
reuniões que preparámos para o efeito. 
Neste espaço pode consultar a agenda do 
evento, tirar umas fotos na wall, e visitar 
os expositores aí presentes. O percurso 
continua no Pavilhão 4, onde às 16h00 
tem uma animação diferente em cada um 
dos três dias do evento: humor, motivação 
e degustação, no espaço que chamámos 
quatro_às_quatro. Desça pelas galerias, e 
chegue ao Beauty Hub, visite os exposi-
tores, assista a umas talks ou faça uma 
pausa no Beauty Lounge. Poderá sair da 
exposição pelo Beauty Hub e passar no 
Pavilhão 3 onde decorrem os Workshops. 
Para não se perder damos-lhe um passa-
porte, com a sua identificação, a agenda 
de todas as atividades, a planta da expo-
sição, e local para colocar os “carimbos” 
das suas viagens (colecione 4 autocolan-
tes de 4 expositores à sua escolha em 
cada um dos 4 pavilhões de exposição), 
quando tiver o seu passaporte completo, 
dirija-se ao Balcão Saúda no Pavilhão 
4, valide o seu passaporte e ganhe um 
prémio surpresa!

que queiram pôr à prova os seus conheci-
mentos sobre Gestão de Farmácia.
Os finais de dia são para troca de ideias, 
animados com banda, DJ e uma bebida no 
já estabelecido Networking Pharma.
A Expofarma tem permitido materializar 
as tendências do setor, sendo assim 
um dos principais promotores da sua 
inovação e revitalização. As principais 
empresas estão presentes com stands 
próprios para usufruir do contacto direto 
com os milhares de visitantes que são 
esperados nestes dias e prepararam 
formas inusitadas de comunicar com 
os visitantes: mágicos, robots, gelados, 
comida saudável, caminhadas solidárias, 
mascotes, entre outras surpresas.
O 13.º Congresso das Farmácias realiza-se 
nos dias 19 e 20 de outubro. Na edição 
deste ano, o Financiamento, a Inovação e 
o Viver com Saúde vão estar em foco nas 
sessões de trabalho.
Este ano voltam também os Prémios 
Expofarma com as categorias: Melhor 
Stand Indústria Farmacêutica, Melhor 
Stand Melhor Stand Distribuição e 
Equipamentos, Melhor Stand Beauty 
Hub, Melhor Stand escolha dos Visitantes, 
Prémio Interpares e Melhor Workshop.
Destaque ainda para a 4ª Gala abem:, que 
se realiza dia 20 de outubro. A missão do 
abem: é combater a exclusão onde ela 
mais dói: na saúde. A sustentabilidade do 
Fundo Solidário abem: é assegurada pelos 
donativos de empresas, instituições e par-
ticulares. Junte-se a esta causa.
Por tudo isto, contamos com a partici-
pação ativa de todos os intervenientes 
neste evento único do setor da Saúde, 
de forma a potenciar os objetivos de 
cada um e superar as expetativas dos 
Profissionais de Saúde que nos visitam.
Boa Exposição! Obrigado a todos!

Descarregue a app 13CongressoANF 
e vote no Melhor Stand e Melhor Workshop 

2018, um ano de renovação da Expofarma
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em Coaching em Excelência Pessoal e 
Alto Desempenho.
Hoje, pelas 18h30, pode assistir às finais 
do Game of Farma, uma iniciativa da 
Revista Farmácia Distribuição, em parceria 
com a Expofarma, que é um Jogo de 
Gestão de Farmácia Comunitária, sob a 
forma de quiz. Um desafio para farmacêu-
ticos, técnicos de farmácia e estagiários 

A EXPOFARMA É TAMBÉM 
SINÓNIMO DE ATUALIZAÇÃO 
DE CONHECIMENTOS E ESTE 
ANO TEM 21 WORKSHOPS
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“Estar na Expofarma é estar onde estão
os clientes”

11h30 | VOLTA INAUGURAL
Com a presença da Bastonária 
da Ordem dos Farmacêuticos, 
Ana Paula Martins, e do presi-
dente da Associação Nacional 
de Farmácias (ANF), Paulo Cleto 
Duarte. 

quatro_às_quatro | DIOGO 
FARO
O comediante proporcionar 
um momento de sátira sobre 
lifestyle e a dependência das 
redes sociais, assim como sobre 
o papel das farmácias para a 
comunidade.

18h30 | GAME OF FARMA 
Game of Farma é um jogo de 
gestão de farmácia comunitária, 
sob a forma de quiz, que conta 
com o apoio da Alter Genéricos. 
Um desafio para farmacêuticos, 
técnicos de farmácia e estagiá-
rios que queiram pôr à prova os 
seus conhecimentos.
Conta com a apresentação do 
farmacêutico António Hipólito de 
Aguiar.

18h30-20h30 | NETWORKING 
PHARMA
À semelhança do que aconteceu 
noutros anos, os dias de traba-
lho da Expofarma terminam da 
melhor forma possível: descon-
traidamente, enquanto se bebe 
uma bebida e se ouve o som do 
DJ residente. Esta será uma hora 
dedicada ao networking puro. 

Hugo Maia,
Sub-Diretor Farmácias Portuguesas

Qual é o conceito da Expofarma 
este ano?
O conceito deste ano é a celebração 
da relação entre pessoas e Farmácias. 
O conceito “É para a Vida”, traduz de 
forma fiel a ligação que todos nós 
temos com as farmácias, que nos 
acompanham desde bebés, durante 
a nossa adolescência, pela vida fami-
liar fora e até a nossa velhice. É este 
tipo de relação que queremos que as 
empresas que estão connosco todos 
os anos consigam manter com os seus 
clientes. A Expofarma deste ano foi par-

ticularmente pensada para permitir o 
estabelecimento de relações profícuas 
e duradouras.

O que podem encontrar os exposi-
tores? Que mensagem de boas-vin-
das lhes quer deixar?
Esta edição marca uma revolução 
naquele que é considerado o maior 
evento do setor farmacêutico. Com 
uma energia renovada com várias novi-
dades criámos as melhores condições 
para que os expositores possam intera-
gir com os seus clientes.

Quais as expetativas da organiza-
ção para o evento?
A nossa expetativa é que todos consi-
gam atingir os seus objetivos durante 
os 3 dias do certame. O Congresso 
Nacional da Farmácias vai debater 
os temas da atualidade, que serão 
complementados pelas discussões 
paralelas que ocorrerão tanto nos 
Workshops como nas Beauty Talks. 
Acreditamos que estamos a acrescen-
tar valor e praticidade a todo o even-
to com a realização destes fóruns de 
discussão.

::: FLASHES | MAKING OF ::: NÃO PERCA
     HOJE
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Tendências e vanguarda

Nas mãos da tecnologia. 
A omnicanalidade
Seja na ótica B2B, seja na vertente B2C, a verdade é que a tecnologia faz parte do quotidiano 
do setor farmacêutico, sendo transversal a atividade de produtores, distribuidores e retalhistas. 
Transversal é igualmente a omnicanalidade, com a presença nos canais complementares 
– de venda e de comunicação – a assumir-se como uma ferramenta de sucesso do negócio nos dias 
de hoje. Foram estes os eixos dos dois Meetings que anteciparam a edição de 2018 da Expofarma.

“TEMOS DE TER A 
CAPACIDADE DE OLHAR 
PARA UMA REDE, PERCEBER 
COMO É QUE A INTEGRAMOS, 
COMO É QUE SERVIMOS
O CONSUMIDOR"

Augusto Mateus, Tiago Galvão Pereira, João Madeira e Mariana Romão

públicas – e, muitas vezes, não se tem 
a ideia clara das suas consequências.  
Atualmente, existe “uma terciarização 
decisiva do consumo”.
Além desse processo, destacou outro, a 
servitização. Ao nível do funcionamento 
das empresas, cada vez mais a produção 
é feita com base em serviços.
A utilização do conjunto de tecnologias de 
informação e comunicação permite cami-
nhar em direção a um relacionamento 
diferente com os consumidores. “Resulta 
claro para todos que está a existir um 
terramoto no segmento final de todas 
as cadeias de valor”, afirmou Augusto 
Mateus, alertando para o facto que, cada 
vez mais, é preciso cooperação dentro das 
cadeias de valor. 

UMA REDE DE COMUNICAÇÃO

Para o CEO da Alliance Healthcare, 
Tiago Galvão Pereira, está a passar-se 
um processo em que todas as pessoas 
falam de transformação digital, dos 
desafios, das oportunidades e das 
ameaças; no entanto, a questão cola-
borativa por uma razão ainda maior 
não se põe, ou tem-se dificuldade, 
ou não se assume que se têm de 

A Expofarma retrata os temas mais rele-
vantes do momento para a farmácia em 
Portugal. Nela confluem os diferentes pla-
yers que intervêm na cadeia de valor do 
medicamento e dos produtos de saúde, 
para apresentação e debate das tendên-
cias e dos desafios que estão no horizonte 
do setor. Um deles é o da omnicanali-
dade, que esteve em foco no primeiro 
Expofarma Meeting, a 19 de abril, e que 
contou com as intervenções do economis-
ta Augusto Mateus; do CEO da Alliance 
Healthcare, Tiago Galvão Pereira; do dire-
tor-geral da Mylan Portugal, João Madeira; 
e da fundadora da Sparkl, Mariana Romão.
A terciarização da economia, o processo 
de servitização, e um “terramoto” no final 
da cadeia de valor. Foram estas ideias de 
Augusto Mateus, ex-ministro da Economia 
e professor universitário de Política 
Económica e Atividade Empresarial, que 
lançaram o debate, subordinado ao tema 
“Estar Onde Está o Cliente: os Desafios da 
Omnicanalidade no B2B”.
Nos tempos de hoje quase já não existe 
mercadoria, mas sim informação. Estão 
perfeitamente consumadas um conjunto 
de transformações – em termos da orga-
nização das empresas, do funcionamento 
dos mercados, do papel das políticas 

estabelecer relações de “confiança 
pura e dura”. 
Como o setor dos medicamentos é 
regulado, tem quatro grandes blocos, 
desde o fornecedor, ao produtor, ao 
distribuidor, e ao retalho. Nestas ver-
tentes, se não se conseguir ter um flui-
do de comunicação, os problemas vão 
continuar os mesmos de há 20 anos. 
“Temos de ter a capacidade de olhar 
para uma rede, perceber como é que 
a integramos, como é que servimos o 
consumidor. Aí sim será a era disrupti-
va, quer dizer que todas as empresas 
têm o consumidor no centro da sua 
visão”, concluiu.
No caso da indústria farmacêutica – 
explicou o diretor-geral da Mylan, João 
Madeira –, o cliente não é o consumi-
dor final, por isso, há que encontrar 
soluções que diferenciem a empresa. 
A omnicanalidade e o poder de utilizar 
plataformas – sejam elas o telemar-
keting, televendas, lojas online, pro-
gramas de adesão à terapêutica, sites, 
blogues, a forma como se trabalha a 
distribuição, a forma como se apresen-
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ta, como se vende, como se propõe, 
ou como se fatura o portefólio – são 
fatores absolutamente críticos para 
gerar eficiências ao nível da saúde. 
A Sparkl, por exemplo, é uma empresa 
de serviços de beleza on-demand e 
que já nasceu omnicanal, pois o que 
faz é ligar profissionais, freelancers 
de estética, a clientes que procuram 
o serviço.
“Usámos um canal dentro de uma rede 
social [Facebook Messenger], que está 
a servir de call center e de meio para 
fazer agendamentos e reservas, can-
celamentos e customer care. Foi atra-
vés desse touchpoint que conseguimos 
fazer comunicação para as consumido-
ras, fazer com que elas próprias fossem 
endorsers deste projeto, deste produto, 
ou deste serviço”, contou a fundadora, 
Mariana Romão.

A ÓTICA B2C

A segunda edição da iniciativa ocor-
reu também na sede da Associação 
Nacional das Farmácias, a 21 de junho, 

HÁ MECANISMOS – UNS 
MAIS SIMPLES, OUTROS 
MAIS COMPLEXOS – QUE 
PERMITEM CONHECER 
OS CLIENTES. O MAIS 
SOFISTICADO É, POR 
EXEMPLO, O INSTAGRAM

Mónica Correia, Adolfo Mesquita Nunes, Nuno Vasco Lopes, Paulo Lilaia e Diogo Gonçalves

A REVOLUÇÃO DOS DADOS E METADADOS

Qual é o grande desafio? Segundo o consultor jurídico Adolfo Mesquita Nunes,  
o primeiro é a questão do tratamento e armazenamento dos dados – há 
muitos dados, muita informação, que está compartimentada em símbolos 
que não comunicam entre si, e não se sabe o que fazer com eles; torna-se 
essencial, para qualquer empresa que queira posicionar-se, que tenha uma 
noção clara do que é possível com a nova técnica dos dados. Segundo, é a 
cibersegurança. E terceiro, a privacidade dos dados pessoais – apesar de ser 
vantajoso para a pessoa é, evidentemente, um poder que é dado a quem 
tenha informações sobre ela.
“O que eu acho que são as barreiras ao desenvolvimento deste negócio são a 
falta de segurança nos sistemas de segurança, a falta de confiança na forma 
como se trata e recolhe os dados, e a questão ética que não está sequer a 
ser discutida”, afirma.

Adolfo Mesquita Nunes

ceu entre 2013 e 2015. O especialista 
recordou que, quando assumiu a pasta, 
o principal desafio que enfrentou foi o 
da mudança de estratégia de promo-
ção – a que vigorava era completamen-
te offline e obsoleta.
“Só tínhamos dinheiro para fazer offline 
ou digital, e a minha opção foi ir para 
o digital, visto que parecia ser o único 
sítio onde nós conseguíamos ter todas 

as fases de contacto, e, em vez de duas 
campanhas por ano, ter 400”, explicou.
Para o agora consultor jurídico, há 
mecanismos – uns mais simples, 
outros mais complexos – que permitem 
conhecer os clientes. O mais sofisticado 
é, por exemplo, o Instagram, sendo 
que, através de análises algorítmicas 
dessa rede social, é possível saber 
onde é que as pessoas andaram, onde 

e a conversa incidiu sobre “Os Dados 
e o Digital na Saúde: os Desafios da 
Omnicanalidade no B2C”. O consultor 
jurídico e ex-secretário de Estado do 
Turismo, Adolfo Mesquita Nunes; o 
CEO da Glintt, Nuno Vasco Lopes, 
o diretor-geral da Generis, Paulo 
Lilaia; e o fundador do Nudge, Diogo 
Gonçalves, foram os quatro oradores.
A introdução do tema coube a Adolfo 
Mesquita Nunes, que partilhou a sua 
experiência enquanto secretário de 
estado do Turismo, função que exer-
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A DIGITALIZAÇÃO 
COMO RESPOSTA

O professor Augusto Mateus 
e o diretor-geral da Mylan, 

João Madeira, defendem que 
o mundo vive numa constante 
transformação e tornou-se mais 

diverso. O caminho para dar 
resposta a essa diversidade          

é a digitalização.
“O desafio é transformar 

informação abundante em 
conhecimento, é difícil, mas é 
absolutamente essencial. Isso 

permite-nos criar uma economia 
na posição certa, a começar 
nas necessidades individuais 
e coletivas das pessoas nas 

empresas e nas sociedades, e 
dar resposta rápida e qualificada 
a essas necessidades”, afirma 

Augusto Mateus. 
João Madeira considera que as 
novas ferramentas podem ser 
utilizadas na interação com os 

parceiros de negócio. “Os grandes 
desafios passam por entender 
que utilização efetiva é feita 

dos novos mecanismos, como 
é que geram eficiências para 
as empresas, como é que se 

pode de uma forma mais rápida, 
mais fácil e mais eficaz, aceder 
aos clientes e oferecer-lhes o 
portefólio de medicamentos        

e serviços”.
Augusto Mateus conclui que é 
“absolutamente fundamental” 

começar nos destinatários finais 
e organizar as cadeias de valor, 
de abastecimento, de serviços, 
e logísticas. Cada vez mais, “a 
economia tem de ser capaz 
de produzir soluções, isto é, 

misturar produtos e serviços para 
aumentar a eficiência e conseguir 

melhorar a qualidade de vida  
das populações”.

é que tiraram fotografias, e em que 
altura do dia o fizeram.
A revolução do digital e dos dados é 
mais decisiva na área da saúde, pois é 
nela que o conhecimento dos dados vai 
fazer mais diferença. Adolfo Mesquita 
Nunes explica, com base na sua expe-
riência em Direito regulatório, que, na 
saúde, é preciso ter a certeza do custo 
de um medicamento, de um procedi-
mento, de um tratamento; e se estes 
têm repercussão e eficácia suficiente 
para justificar o gasto. Então, isto obriga 
a que, dentro do setor, comecem a ter 
de provar, de forma mais rigorosa, a 
eficácia daquilo que se está a ofere-
cer, daí a utilização dos dados e dos 
metadados.
Nos ensaios clínicos, esse uso permite 
provar com mais eficiência os resulta-
dos daquilo que se quer apresentar; 
possibilitando a escolha de uma melhor 
população, a correlação entre todos 

os efeitos, e, mesmo, prever efeitos 
secundários. Na medicina, vai torná-la 
mais precisa, isto é, passa a ser possí-
vel conhecer cada doente – estudar e 
analisar os seus dados genéticos –; por 
sua vez, o caminho passa por exigir 
dos laboratórios, das farmacêuticas, e 
dos prestadores de saúde, tratamen-
tos exclusivos para aquela pessoa. Na 
medicina preditiva, será possível criar 
perfis individuais, através da genética, 
da história e dos dados, e com 40 anos, 
por exemplo, vai ser possível saber 
que aos 45 é provável que se passe a 
desenvolver determinado tipo de pato-
logias – profiling de doentes.
A empresa tecnológica Glintt, além das 
farmácias, faz o suporte aos hospitais, e, 
segundo o CEO, Nuno Vasco Lopes, há 
aí um conceito de rede, explicando que 
não se pode partir do princípio que, pri-
meiro, a tecnologia é um fim de si pró-
prio, porque não é; e que se vai conse-
guir resolver, sem ajuda, todos os desa-
fios dos profissionais, dos negócios e do 
consumidor. “Não se consegue fazer um 
processo de transformação digital em 
nenhuma organização, que não consiga 
garantir que todos os stakeholders estão 
envolvidos no processo”.
Além dessa interoperabilidade essen-
cial destacada, há mais três fatores que, 
seguramente, vão impactar a vida de 
todos, alterando, até, o modelo social. 
São eles o “real time dated” – há, 
atualmente, uma sede de informação, 

A REVOLUÇÃO DO DIGITAL 
E DOS DADOS É MAIS 
DECISIVA NA ÁREA DA 
SAÚDE, POIS É NELA QUE O 
CONHECIMENTO DOS DADOS 
VAI FAZER MAIS DIFERENÇA

e com as redes sociais, a cada clique, 
acede-se a coisas novas; a mobilidade 
– não se pode esperar que as pessoas 
procurem os prestadores, tem de se ser 
inteligente na forma como se garante 
o acesso aos cidadãos, e aqui fala-se 
em omnicanalidade; e, por último, a 
inteligência artificial.

TENDÊNCIA(S)

Por sua vez, o diretor-geral da Generis, 
Paulo Lilaia, fez uma chamada de 
atenção para as gerações “millennial” 
e “X”, que são mais informadas; mais 
tecnológicas; e que não têm uma ati-
tude passiva, isto é, vão ao médico e 
já levam um conjunto de informações.
A tendência é essa, o doente será cada 
vez menos passivo, terá cada vez mais 
informação, e vai ser, cada vez mais, 
exigente sobre aquilo que serão os 

seus tratamentos. Eventualmente, vai 
ser parte interessada e ativa na escolha 
daquilo que é feito consigo.
Paulo Lilaia defendeu que todas estas 
mudanças têm uma base tecnológica 
enorme, no entanto, como qualquer 
outro avanço ou alteração, acarretam 
alguns perigos, como quando, por 
exemplo, a tecnologia tem mais força 
do que aquilo que se quer.
“Parece-nos que há aqui uma questão 
que pode ser decisiva, que é haver, 
cada vez mais, medicina preditiva e 
medicina preventiva. Porque, se for 
bem feita, provavelmente, vai permitir 
melhores índices de saúde com custos 
muitíssimo menores”, acrescentou.
Em relação à indústria farmacêutica, o 
diretor-geral da Generis disse que, a seu 
ver, a tendência é haver medicamentos 
personalizados, o que pode trazer um 
custo significativo, daí a importância de 
medir a relação entre o custo e o bene-
fício. No caso de a prevenção já não ser 
possível, e de a solução passar pelo tra-
tamento, então, o acompanhamento e a 
gestão da doença são fulcrais; sendo que, 
nesse caso, “a tecnologia e a omnicanali-
dade podem ter um impacto brutalmente 
positivo na gestão da saúde das pessoas”.
Através de indicadores, pode ser feita 
a gestão da terapêutica e o acompa-
nhamento médico; isto, afirmou Paulo 
Lilaia, pode ser exequível a partir de 
tecnologia massiva, para que o custo 
seja acessível.
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OS DESAFIOS DA 
OMNICANALIDADE

“O desafio é gigante”, afirma 
o CEO da Rede Claro, Pedro 

Vasques. E o CEO da Glintt, Nuno 
Vasco Lopes, acrescenta que os 
desafios da omnicanalidade são, 

fundamentalmente, “a capacidade 
de impactar os consumidores, as 

pessoas, os cidadãos”.
Pedro Vasques destaca a 

cooperação e colaboração entre as 
várias entidades como o principal 

desafio. “O objetivo é comum: 
prestar serviços de saúde de 

qualidade, de excelência”; e saber 
de que forma é que se pode 

partilhar informação entre todos 
é o maior desafio para chegar 
à omnicanalidade e conseguir 

concretizá-la.
“A omnicanalidade é uma 

forma de nós podermos atingir 
os nossos objetivos e garantir 
que estamos a envolver os 

utilizadores finais nas tecnologias 
que proporcionamos no mercado. 

É absolutamente fundamental 
que os cidadãos tenham, cada 
vez mais, responsabilidade no 

seu bem-estar, na sua saúde; por 
isso, nós temos que lhes dar as 

ferramentas para que eles possam 
na prática exercer esse direito”, 

conclui Nuno Vasco Lopes.

A ALTERAÇÃO NO COMPORTAMENTO

Pegando na abordagem da medicina 
preditiva e da medicina preventiva, 
o fundador da startup Nudge, Diogo 
Gonçalves, explicou como é que o 
Nudge ajuda a responder a alguns 
dos desafios elencados. 
De acordo com a psicologia cogniti-
va, as pessoas tendem a lembrar-se 
da primeira informação que lhes 
foi dada – há um efeito primazia. O 
Nudge, segundo o seu fundador, é 
uma alteração muito pequena, que, 
por vezes, até parece insignificante; 
e que atua a um nível pré-conscien-

::: FLASHES | MAKING OF

te, junto do decisor, influenciando a 
sua decisão e o seu comportamento 
de uma forma previsível. Ele repre-
senta, igualmente, uma mudança 
de paradigma, no que diz respeito à 
forma como se olha para o cidadão, 
o investidor, o doente, o médico, 
todos os agentes da economia.
“Em particular na área da saúde tem 
sido utilizado para criar hábitos; e 
melhorar os hábitos, o comporta-
mento dos médicos e dos prescrito-
res. Hoje em dia, o comportamento 
humano passou a ser mais previsível 
do que há uns anos, e influenciável”, 
resumiu.



EXPOFARMA 2018 - VALORIZAR A SAÚDE

JO
RN

AL
 E

XP
O

FA
RM

A
| 

8 

Abem: da saúde de todos

Maria de Belém Roseira,
Coordenadora-geral da 
Associação Dignitude

SOLIDARIEDADE 
EM NÚMEROS

Dois anos depois de começar, o 
programa abem:, rede solidária 

do medicamento, ajudou mais de 
5 mil pessoas e gerou um retorno 
de 6,9 milhões de euros. Até 30 
de junho último, no âmbito desta 
iniciativa da Associação Dignitude, 

foram dispensados perto de 88 
mil medicamentos prescritos a 
mais de 2.500 famílias de 80 

concelhos do país.

SOFIA ALMEIDA – RESPONSÁVEL 

DE COMUNICAÇÃO DA TILMAN

:::    FOMOS OUVIR QUEM ESTÁ 
     PELA 1ª VEZ NA EXPOFARMA 

tendem, através da sua presença, dar 
a conhecer o novo posicionamento 
da marca para Portugal, bem como, 
reforçar a mensagem do rigor científico 
presente em todo o portefólio.

O que é que os visitantes podem 
esperar do stand?
Os visitantes irão encontrar uma equipa 
de profissionais inteiramente disponí-
veis para apresentar as novidades mais 
recentes ao nível da inovação na área 
da fitoterapia, associada ao portfólio 
existente. Terão ainda a oportunidade 
de conhecer mais em detalhe a estra-
tégia desenvolvida para promover o 
segmento da fitoterapia.

Qual é a importância da 
presença da marca na 
Expofarma?
Especialista na área da fitotera-
pia, os Laboratórios Tilman pre-

Um em cada dez portugueses não tem 
dinheiro para comprar os medicamen-
tos de que precisa. 25% são crianças, 
filhas de outros 50% constituído por 
pessoas comuns, com vidas comuns, 
mas cujos rendimentos não chegam, 
muitas vezes, para pagar sequer a 
renda da casa ou que têm de escolher 
entre comer ou adquirir os medica-
mentos de que necessitam. 
O Programa abem:, da Associação 
Dignitude, nasceu há dois anos para 
apoiar estes portugueses. Acredita que 
a saúde é um bem precioso e que nin-
guém deveria ter de se sujeitar a esco-
lher entre alimentar-se ou tratar-se. Por 
isso, assente num princípio solidário, 
propõe-se cobrir a parte da despesa 
com os fármacos que não é compar-
ticipada pelo Estado. Fá-lo através do 
Fundo Solidário que gere e que é na 
sua totalidade aplicado na compra de 
medicamentos para os beneficiários.

::: FLASHES | MAKING OF

quilidade, e para as quais o abem: é 
sinónimo de mais saúde, mais quali-
dade de vida, mas também, segundo a 
recente avaliação de impacto, de maior 
estabilidade emocional, de reforço da 
coesão familiar, de redução do absen-
tismo, de aumento da autoestima e da 
estabilidade financeira.
O abem: está a criar mudanças extre-
mamente positivas, gerando por cada 
euro investido um retorno social de 7,8 
euros. Está presente em todos os dis-
tritos do país e nas regiões autónomas 
e faz a diferença na vida de mais de 
6.300* portugueses.
Venha fazer a diferença connosco. 
Saiba como ser parte ativa da mudança 
em www.abem.pt ou procure-nos na 
Expofarma, junto ao auditório principal 
do Congresso.  

*Dados a 30 de setembro de 2018

O ABEM: ESTÁ A CRIAR 
MUDANÇAS EXTREMAMENTE 
POSITIVAS. ESTÁ PRESENTE 
EM TODOS OS DISTRITOS 
DO PAÍS E NAS REGIÕES 
AUTÓNOMAS E FAZ A 
DIFERENÇA NA VIDA DE MAIS 
DE 6.300* PORTUGUESES

Graças à rede solidária abem:, há hoje 
mais de 3.200* famílias carenciadas 
que passaram a aceder às suas tera-
pêuticas com total normalidade e tran-
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Joana Santos Silva,
Professora e coordenadora de 
Formação de Executivos na Católica 
Lisbon School of Business & Economic

O digital tem o potencial de reconfigurar 
a forma como se cria valor e se serve 
o utente. O que está a acontecer é que 
se assiste a um choque tecnológico, 
que acaba por impactar todo o setor 
da Saúde. As palavras são de Joana 
Santos Silva, professora e coordenadora 
de Formação de Executivos na Católica 
Lisbon School of Business & Economics.
Em antecipação do workshop – “A 
Farmácia Digital” – que vai dar no 
último dia da Expofarma, Joana Santos 
Silva revela que a sua apresentação 
pretende refletir sobre as alterações da 
tecnologia e do digital, e o impacto que 
ambos exercem na área da saúde e na 
farmácia, em particular. 
Devido a fatores demográficos, que 
resultam em mais doentes e com mais 
necessidade de acesso, os prestadores 
de serviços estão perante uma pressão 
de procura crescente. Por outro lado, a 

“SE PRETENDE PENSAR 
COMO VAMOS TODOS VIVER 
MAIS ANOS, COM MAIS 
SAÚDE, E QUAL SERÁ A BASE 
DE SUSTENTABILIDADE DO 
SISTEMA DE SAÚDE, ESTE 
WORKSHOP PODE SER
DO SEU INTERESSE”

A EXPOFARMA NA 
VISÃO DE JOANA 

SANTOS SILVA

“A Expofarma é um evento 
único, que permite o encontro 
entre os profissionais da área 
farmacêutica, mas também a 
aproximação com a indústria 
farmacêutica. Por outro, é um 
fórum de debate, reflexão e 
preparação para os desafios 

futuros, em que profissionais, 
stakeholders e representantes 

institucionais se encontram 
presentes. Julgo ser essencial 

e fundamental promover 
oportunidades destas”.

tendência é a de os utentes estarem, 
cada vez mais, informados, ligados e 
pretenderem ter um papel mais proa-
tivo na gestão da sua saúde; o que 
“torna ainda mais complexo e urgente 
a necessidade de repensar os cuidados 
de saúde e o papel dos profissionais do 
setor”. Por último – afirma –, a inovação 
tecnológica resulta, na maior parte dos 
casos, em custos adicionais para um sis-
tema que já se encontra sob pressão e 
que sofre de subfinanciamento crónico.
“Assim, é urgente pensar o que o futu-
ro nos traz. Certamente, um sistema 
com maior complexidade, com soluções 
tecnológicas avançadas – que terão a 
capacidade de melhorar os outcomes 
dos doentes –, com profissionais cada 
vez mais familiarizados e aptos para 
integrar o digital nas suas atividades 
diárias. Contudo, para que isto aconteça, 
temos que pensar e desenhar um futuro 
em que o digital resulte em ganhos para 
todos”, defende. 
Joana Santos Silva, licenciada em 
Farmácia pela Universidade de Coimbra 
e com um MBA em Marketing pela 
Universidade Católica Portuguesa, reco-
nhece que, apesar de a conectividade e 
a capacidade de comunicação persisten-
te ajudarem na agilização dos processos, 
“o impacto que o digital pode vir a ter 
na farmácia está longe de ser concreti-
zado”. A professora explica que o digital 
vai mudar a base da inovação na área 
da terapêutica, acrescentando que se 
está numa fase “muito interessante”, 
na qual se começa a assistir à medicina 
personalizada, cujo resultado é o da 
terapêutica individualizada.

“A utilização de dados, algoritmos, e 
impressoras 3D para customizar o tra-
tamento a cada doente e gerir o seu 
estado de saúde de forma preemptiva, 
serão as grandes mudanças e benefícios 
que a farmácia poderá trazer à comuni-
dade que serve”, garante.
Quanto aos desafios impostos aos far-
macêuticos, no que diz respeito ao 
digital, Joana Santos Silva refere que 
vê o papel desse profissional, no futu-
ro, assente em três pilares. Primeiro, 
o farmacêutico é um “cuidador por 
excelência”, a sua proximidade junto 
dos utentes, bem como o conhecimen-
to “profundo” dos seus contextos e a 
confiança que os doentes depositam 
nele, fazem com que seja o profissional 
de saúde “mais próximo, mais acessí-
vel, e com maior ligação emocional à 
sua comunidade”. Em segundo lugar, 
pensa que se irá assistir ao aumento da 
maturidade das competências digitais 
do farmacêutico comunitário. Este será 
um “consultor”, capaz de avaliar dados 
gerados em wearables e aparelhos 
digitais que medem vários indicadores 
da saúde do utente. Por último, o farma-

cêutico é “um cientista por definição”. 
Terá a função de líder de opinião ou de 
gestor terapêutico dos seus doentes, um 
papel que será apoiado em sistemas 
digitais, com acesso a informação em 
tempo real.
Joana Santos Silva adianta que o work-
shop é pertinente para quem pretende 
refletir sobre as grandes mudanças tec-
nológicas a que se assiste e que vêm 
mudar o setor.
“É importante tirarmos tempo do dia a 
dia, que já por si é muito absorvente, 
para refletir e pensar o futuro. Se pre-
tende pensar como vamos todos viver 
mais anos, com mais saúde, e qual será 
a base de sustentabilidade do sistema 
de saúde, este workshop pode ser do 
seu interesse”, conclui.

Workshop está marcado para 20 de outubro

Será a farmácia do futuro digital?

::: FLASHES | MAKING OF
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JOÃO PAULO NASCIMENTO, 
DIRETOR GERAL TOLIFE

ANA FERREIRA, 
DIRETORA COMERCIAL 

GENERIS

PEDRO ROMA, 
DIRETOR DO MERCADO 

PHARMA GLINTT

QUAIS OS MAIORES 
DESAFIOS 

ASSOCIADOS À 
PRESENÇA NA 
EXPOFARMA?

::: TESTEMUNHOS

A Expofarma é o evento que reúne todos os stakeholders 

da indústria farmacêutica. É, por isso, de enorme relevância 

para todas as empresas expositoras. Neste sentido, temos 

procurado preparar cuidadosamente a nossa participação. 

Queremos transmitir a mensagem certa garantindo que o que 

é percecionado está em linha com o nosso plano estratégico. 

O desenho de um stand, a sua animação e até a escolha do 

tema do workshop têm de ser consistentes e fortalecer o nosso 

posicionamento. Por outro lado, queremos inovar, queremos 

surpreender e entregar a quem nos visita uma visão refrescante 

todos os anos.

JOÃO PAULO NASCIMENTO, DIRETOR GERAL TOLIFE

PEDRO ROMA, 

DIRETOR DO MERCADO PHARMA GLINTT

A Expofarma é um evento que, ano após ano, tem conquistado um lugar 

de excelência na agenda do setor. Apela a uma participação massiva das 

farmácias e dos farmacêuticos, tanto a nível nacional como internacional. 

A Glintt tem-se pautado, desde o início, por uma presença de destaque, 

inovando tanto na forma como marca a sua presença como, acima de tudo, na 

qualidade das soluções que aporta e da relação que estabelece com todos os 

participantes, visitantes e parceiros.

A cada edição, a Expofarma torna as expetativas cada vez mais elevadas 

e desafia-nos permanentemente. É um estímulo para nos repensarmos, 

para inovarmos. Da presença da Glintt na Expofarma resulta só por isso um 

crescimento e a expetativa de nos apresentarmos de forma diferente, de 

surpreendermos e sermos surpreendidos, de aprendermos em conjunto, de 

estabelecermos e fortalecermos relações e, acima de tudo, de - ao ligarmos os 

pontos - nos tornarmos mais fortes.

O maior desafio no momento 

que planeamos a nossa presença 

na Expofarma é a inovação 

que pretendemos imprimir à 

nossa presença. Articular uma 

presença institucional forte, com 

a capacidade de inovar e atrair 

os visitantes indo ao encontro 

das suas expetativas, é o que nos 

motiva.

ANA FERREIRA, 

DIRETORA COMERCIAL GENERIS

UM ADJETIVO 
PARA 

DESCREVER A 
EXPOFARMA

Colaborativa

JOÃO PAULO NASCIMENTO, 

DIRETOR GERAL TOLIFE
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QUAL A 
IMPORTÂNCIA 
DO DIGITAL NA 
ESTRATÉGIA DA 
MARCA E NA 
LIGAÇÃO COM          
OS CLIENTES?

A EXPOFARMA VISTA PELOS PATROCINADORES 

A toLife é uma empresa que 

tem no seu ADN grandes 

pontos de convergência com a 

farmácia. O principal poderia 

ser a proximidade. Assim, 

como a farmácia procura 

e garante a proximidade 

com o seu utente, a 

toLife procura e garante a 

proximidade com as suas 

farmácias e consumidores. 

Só conseguimos essa 

proximidade se comunicarmos 

numa linguagem acessível e 

utilizarmos todos os canais 

ao nosso dispor. O digital é 

o canal do momento e do 

futuro e claramente assume 

um papel fundamental na 

nossa estratégia.

JOÃO PAULO NASCIMENTO, 

DIRETOR GERAL TOLIFE

Os conceitos partilha e colaboração adquirem uma nova dimensão com a 

abertura de um mundo cada vez mais digital e orientado para as novas 

tecnologias. A Saúde não é exceção. Também aqui a tecnologia tem vindo 

a revolucionar a forma como os utentes interagem com todo o sistema e 

como o próprio sistema opera dentro de si. Temos utentes mais ligados 

a uma saúde mais próxima. Para além da redução de custos que uma 

maior eficiência operacional oferece, esta partilha contribui também para a 

construção de uma cultura de parceria, coresponsabilização e proximidade 

entre os utentes e os restantes players do sistema de saúde. As farmácias, 

como rede de proximidade integrada nos cuidados de saúde primários, têm 

abraçado a inovação e sido pioneiras no recurso a todo o potencial das 

novas tecnologias para trabalhar os eixos da construção de valor de forma 

colaborativa com outros profissionais de saúde e com os próprios utentes. A 

proximidade da rede das Farmácias Portuguesas aos utentes vem fortalecer 

e sublinhar a sua intervenção em prol da prevenção da doença e promoção 

da saúde e de uma vida mais saudável.  

PEDRO ROMA, 

DIRETOR DO MERCADO PHARMA GLINTT

A transformação digital é atualmente um dos maiores desafios 

que as organizações enfrentam e é transversal a vários setores.

Em Portugal, temos excelentes exemplos do sucesso desta 

transformação e alguns destes exemplos lideram na Inovação.

Não podemos encarar este desafio apenas como uma alavanca 

da estratégia das marcas na ligação aos seus clientes, mas 

também considerar o seu potencial na ligação aos seus 

colaboradores.

Assim, consideramos que esta transformação é crucial na 

ligação aos vários stakeholders.

ANA FERREIRA, 

DIRETORA COMERCIAL GENERIS

PEDRO ROMA, 

DIRETOR DO MERCADO PHARMA GLINTT

Imperdível

ANA FERREIRA, 

DIRETORA COMERCIAL GENERIS

Inovadora
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AGENDA
BEAUTY TALKS

AGENDA
BEAUTY TALKS

Beauty HubPangiter
Diga adeus aos "Bad Hair Days" e consiga um Cabelo Perfeito (consulte a agenda do dia)

The Original Formula. Vitamin c + Proteoglycan | Dr. António Vieira  

O que procuram as older millennials no Ponto de Venda? | Dra. Cristina Lima

Pele com Rosácea | Dr. Ricardo Almeida

O novo consumidor de beleza: tendências e desafios do mercado (consulte a agenda do dia)

Impacto da Poluição Ambiental no Envelhecimento da Pele | Dra. Raquel Dias

Cuida do seu cabelo como cuida da sua pele | Dra. Vânia Rodrigues

Desporto ao ar livre com Thruster SportsCare | Dra. Ana Cristina Matos

O primeiro champô que se transforma numa árvore 
Dra. Carla Carvalho e Dra. Adriana Pereira

O futuro da cosmética masculina (consulte a agenda do dia)

Nanotech: Fator diferenciador em dermocosmética | Dra. Ivete Fernandes

“Real Gentleman, Real Style” - o homem contemporâneo 
Dra. Carla Carvalho e Dr. Nuno Silva

Martiderm

NUXE

Dermoteca

L'Oréal

Papillon

Cantabria

Pierre Fabre

Edol

Sesderma

O’Right

Depot

Beauty Hub

Beauty Hub

Beauty Hub

Beauty Hub

Beauty Hub

Beauty Hub

Beauty Hub

Beauty Hub

Beauty Hub

Beauty Hub

Beauty Hub
Beauty Hub

18.outubroBEAUTY TALKS 19.outubroBEAUTY TALKS

10h30  ›
10h50   

10h00  ›
10h20   

11h00  ›
11h20   

11h30  ›
11h50   

12h00  ›
12h20   

12h30  ›
12h50   

14h00  ›
14h20   

14h30  ›
14h50   

15h00  ›
15h20   

15h30  ›
15h50   

16h00  ›
16h20   

16h30  ›
16h50   

17h00  ›
17h20   

17h30  ›
17h50   

A inovação dermocosmética e o papel das Redes Sociais e dos influenciadores
Dra. Susana Persson Chaves

Neutrogena Beauty Hub18h00  ›
18h20   

Nanotech: Fator diferenciador em dermocosmética | Dra. Ivete Fernandes

Dermite Atópica | Dra. Inês Valente

A experiência de compra de Beleza na Farmácia (consulte a agenda do dia)

Impacto da Poluição Ambiental no Envelhecimento da Pele | Dra. Raquel Dias

O que procuram as older millennials no Ponto de Venda? | Dra. Madalena Carnall

Cabelo Saudável com Hairlox | Dra. Ana Cristina Matos

“Real Gentleman, Real Style” - o homem contemporâneo 
Dra. Carla Carvalho e Dr. Nuno Silva

O futuro da cosmética masculina (consulte a agenda do dia)

Inovação na Higiene Oral | Dra. Mafalda Sousa Uva

Sesderma
Dicas de maquilhagem para quem não tem tempo (consulte a agenda do dia)

Pangiter

Dermoteca

L'Oréal

Papillon

Cantabria

NUXE

Edol

Pierre Fabre

Depot

Beauty Hub

Beauty Hub

Beauty Hub

Beauty Hub

Beauty Hub

Beauty Hub

Beauty Hub

Beauty Hub

Beauty Hub
O primeiro champô que se transforma numa árvore
Dra. Carla Carvalho e Dra. Adriana Pereira

O’Right Beauty Hub

Beauty Hub

10h30  ›
10h50   

11h00  ›
11h20   

11h30  ›
11h50   

12h00  ›
12h20   

12h30  ›
12h50   

14h00  ›
14h20   

14h30  ›
14h50   

15h00  ›
15h20   

15h30  ›
15h50   

16h00  ›
16h20   

16h30  ›
16h50   

17h00  ›
17h20   

10h00  ›
10h20   

#SuaPeleTemMemória | Dra. Vera Correia

Martiderm Beauty Hub17h30  ›
17h50   

Aveeno Body Yogurts Beauty Hub18h00  ›
18h20   Sumos e Smoothies que revelam a beleza natural da sua pele | Dra. Lara Rodrigues

AGENDA
WORKSHOPS
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AGENDA
WORKSHOPS

Beauty Hub

Sala 3AMarcas Exclusivas
Desafio ou Oportunidade? | Dr. Pedro Ferreira

Glintt
Alquimia do cliente: a receita de Gestão de Categorias 
Dra. Ângela Marques, Dra. Rita C. Pereira e Dr. Hélder Ferreira

Sala 3B

WORKSHOPS

13h15  ›
14h45   

10h00  ›
11h30   

Sala 3AhMR
Adjust with Big Data: Como pode otimizar a gestão da sua Farmácia 
com a informação hmR | Dra. Clara Morais e Dra. Cristiana Monteiro

Sala 3CGrupo HealthPorto

PHARMACAMP - A Proposta de Valor para Atrair os “Farmacêuticos do Futuro” 
Dr. Tiago Forjaz

Glintt
MED180: uma nova Era na relação com o cliente |  Dra. Isabel Jacinto e Dra. Raquel Rosário

Sala 3CGedeon Richter
Contraceção Emergência - Interações e Contraindicações
Dr. Luís Rocha (moderador), Dra. Joana Pinto e Profª. Dra. Maria João Carvalho

Pensar diferente os resultados
Dr. Rui Assis, Dra. Daniela Roda, Dra. Catarina Almeida e Dr. Sousa

Farmácia: solta a marca que há em ti! | Dr. José Manuel Seruya

Apoteca Natura: uma forma diferente de fazer Farmácia
Dr. Massimo Mercati e equipa Apoteca Natura

Solução Integrada de Segurança: “Quem mexeu no meu queijo?” | Dra. Teresa Faria

MYLAN

Assis Business Partners

Sala 3A

Apoteca Natura Sala 3B

Glintt Sala 3C

Sala 3C

Sala 3A

A importância do Marketing Digital nas Farmácias: da estratégia 
à implementação | Dr. Bernardo Salvador Marques e Dr. Diogo Soares Coelho

Alliance  Healthcare Sala 3B

Route-to-market | Dra. Inês Castro
Rede Claro Sala 3C

15h15  ›
16h45   

17h30  ›
19h00   

19.outubro

13h15  ›
14h45   

Farmácia 4.0 – A evolução digital ao serviço das Pessoas | Dr. Pedro Pinto

Tolife Sala 3B15h15  ›
16h45   

DIMs & Grupos: Parceiros ou Concorrentes? | Dr. Tiago Forjaz e Dr. João Correia da Silva

O Digital ao serviço da farmácia | Dr. Pedro Dinis 

Grupo HealthPorto

Medinfar

Alliance Healthcare

Sala 3A

Sala 3B

Sala 3C

17h30  ›
19h00   

Sala 3AGlanbia
Suplementação Desportiva na Farmácia: Tudo o que precisa saber. I Dr. Rodrigo Abreu

18.outubroWORKSHOPS

Vencer num mundo em mudança. O seu negócio está preparado? | Dr. Nadim Habib

PLANTA
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