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Durante o primeiro semestre, a equipa da 
Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas 
da Ordem dos Farmacêuticos (SRSRA-OF) 
focou-se na melhoria dos serviços existentes, 
traduzindo-se na organização de iniciativas, 
dando assim continuidade à transformação 
digital que tem contribuído para uma 
maior descentralização, abrangência e 
envolvimento dos membros.
Desde as “Noites na Ordem” aos “Ciclos de 

Conferências”, do “Programa de Capacitação 
Política”, que contou com a participação 
de diversos key opinion leaders, até ao 
webinar dedicado ao tema “Fármacos no 
ambiente”, totalizaram-se nove eventos 
em que estiveram presentes mais de 600 
farmacêuticos.
Destaca-se, também, o recorde do 
número de candidaturas da edição de 2021 
da Bolsa de Inovação da SRSRA. No âmbito 

do Programa de Integração ao Recém-
Farmacêutico foram enviadas 10 news-
letters informativas dedicadas a vários  
temas da profissão.
A SRSRA-OF, realizou a campanha  
“O passado, o Presente e o Futuro: 
A dedicação feminina às ciências 
farmacêuticas.”, que contou a história 
dos desafios multigeracionais 
de sete farmacêuticas e pretendeu apelar à 

A diretora dos Serviços Farmacêuticos do 
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO), 
Fátima Falcão, foi distinguida com  
a Medalha de Honra da Ordem  
dos Farmacêuticos pela sua ação 
extraordinária na defesa e reforço  
do prestígio da profissão farmacêutica,  
pelo seu elevado mérito e por ter contribuído 
de modo extraordinário para a valorização  
da atividade farmacêutica no seio da 
sociedade.
A distinção foi entregue durante a cerimónia 

de apresentação do estudo “Valorização  
do Desempenho do Farmacêutico  
Hospitalar”, na presença da ministra  
da Saúde, Marta Temido. 
Maria de Fátima Pinela da Silva Mousinho 
de Palhares Falcão, 62 anos, é Diretora dos 
Serviços Farmacêuticos do CHLO desde 2006. 
Licenciada em Farmácia pela Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL), 
em 1982, especialista em Farmácia Hospitalar 
pela OF, desde 1985, e membro do Conselho 
do Colégio de Especialidade  

de Farmácia Hospitalar da OF, no triénio 1995-
98. Concluiu o Doutoramento em Farmácia/
Farmacoepidemiologia na FFUL em 2013, onde 
prossegue também a carreira de docência 
como professora auxiliar convidada.
Criada na década de 80, a Medalha de Honra 
da OF destina-se a distinguir farmacêuticos 
ou outros cidadãos, portugueses ou 
estrangeiros, que, pela sua dedicação 
e mérito, tenham contribuído de modo 
relevante para a valorização da atividade 
farmacêutica no seio da sociedade.
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MEDALHA DE HONRA PARA FÁTIMA FALCÃO 
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