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Ofício Circular n.º 7799/2012 
 

Lisboa, 28 de Novembro de 2012 
 
 
Assunto: Fim da colaboração das farmácias no programa “Diz não a uma seringa em segunda mão” 
 
Exmo. Associado, 
 
 
O Programa “Diz não a uma seringa em segunda mão” é um programa do Ministério da Saúde, criado 
em 1993, no qual as farmácias tinham vindo a colaborar de forma empenhada, solidária e gratuita. 
 
O envolvimento das farmácias, neste programa de saúde pública, foi pioneiro a nível internacional. 
Fomos responsáveis por 67% das seringas trocadas entre 1993 e 2011. 
 
De acordo com o último estudo publicado, a mais-valia do Programa “Diz não a uma seringa em 
segunda mão” foi valorizada numa poupança superior a 400 milhões de euros e mais de 7.000 
infecções por VIH evitadas, durante os primeiros anos de existência do Programa, por cada 10.000 
utilizadores de drogas injectáveis existentes. 
 
Desde 1993, as farmácias colaboram não só na garantia da acessibilidade aos materiais do Programa 
como na sua gestão e operacionalização, através da Farmacoope. 
 
O actual contrato que suporta o funcionamento do programa terminava em 27 de Novembro de 2012 
e não permitia a sua prorrogação. 
 
Por outro lado, o contexto das farmácias mudou drasticamente desde 1993, vivendo-se, neste 
momento, uma crise sem precedentes no sector. 
 
Em 12 de Agosto de 2012, tomámos a iniciativa de informar o Ministério da Saúde que, no actual 
contexto, não era possível as farmácias continuarem a colaborar de forma gratuita no programa e 
que, por maioria de razão, a gestão e operacionalização do mesmo deveria passar a ser assegurada 
directamente pelo Ministério da Saúde. 
 
Vimos, assim, informar que a Farmacoope manterá, até ao final de 2012, com base no actual stock 
existente de produtos, a operacionalização do Programa, data em que cessará também a 
colaboração das farmácias no mesmo. 
 
As farmácias estarão sempre disponíveis para assumir desafios em termos de programas nacionais de 
saúde pública. 
 
Neste domínio não aceitamos lições de ninguém. 
 
Não podíamos, no entanto, continuar a colaborar em iniciativas em que a nossa participação não é 
reconhecida e recompensada, particularmente no actual contexto do sector. 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
  

A DIRECÇÃO 


