
No centro do 
setor farmacêutico



COORDENAÇÃO: SANDRA SILVA | sandrasilva@newsengage.pt

CONTEÚDOS: TERESA NUNES

 SARA SOUSA

 SANDRA SILVA

PUBLICIDADE: SÓNIA COUTINHO | soniacoutinho@newsengage.pt

Avenida Infante D. Henrique, n.º 333 H,  
Esc. 37 \\ 1800-282 Lisboa
Tel.: 218 504 065 \\ Fax: 210 435 935
newsengage@newsengage.pt
www.newsengage.pt

EDIÇÃO: ORGANIZAÇÃO:

Telefone: 213 400 706
geral@expofarma.pt
http://www.expofarma.pt

EXPOFARMA 2018 - VALORIZAR A SAÚDE

JO
RN

AL
 E

XP
O

FA
RM

A
| 

2 

::: NÃO PERCA
     HOJE

A PARTIR DAS 19h00 | 
PRÉMIOS EXPOFARMA

O ano de 2018 marca o regres-
so dos 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. Vote no Melhor 
Stand e Melhor Workshop através 
da app 13CongressoANF. Os ven-
cedores serão conhecidos hoje, 
a partir das 19h00. O encontro 
está marcado no Armazém 16, 
em Marvila.

::: FLASHES

4ª EDIÇÃO DA GALA 
ABEM:
À semelhança dos anos anteriores, 
as receitas do jantar de hoje rever-
tem a favor do Programa abem:. 
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. Ainda se pode inscrever e, 
assim ajudar.

Expofarma 
foi palco              
da final do 
Game of 
Farma  

Realizou-se no primeiro dia da 
Expofarma a final do Game of 
Farma. A primeira edição do 
Jogo de Gestão de Farmácia 
Comunitária contou com mais de 
100 participantes e 50 equipas, 
que foram disputando várias 
etapas ao longo de um ano. Na 
final estiveram presentes as 4 
melhores equipas que, com a 
apresentação de António Hipólito 
de Aguiar, percorreram as 16 
questões da final. 
Os temas trabalhados neste jogo 
de estratégia foram variados: 
recursos humanos, comunicação, 
cross selling, acolhimento do 
utente, merchandising e finanças 
foram alguns dos pontos em         
que os concorrentes foram        
postos à prova.
A emoção e a adrenalina dos 
concorrentes sentia-se no auditório. 
Com a presença de um júri sempre 
atento, a equipa Stock Máximo 
sagrou-se campeã da primeira 
edição, ganhando uma viagem a 
Madrid para visitar as instalações 
da AlterGenéricos, patrocinador 
oficial do Game of Farma. 
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O financiamento, a inovação e a pro-
moção da saúde são os temas em 
destaque na 13ª edição do Congresso 
das Farmácias, que termina hoje no 
Centro de Congressos de Lisboa. O 
evento, organizado pela Associação 
Nacional das Farmácias (ANF), reúne 
mais de 3.000 participantes num 
fórum de debate com especialistas 
de áreas relevantes para o futuro das 
farmácias e da Saúde. “Convidámos 
os melhores especialistas e os prota-
gonistas das melhores práticas para 
partilharem as suas experiências, com 
vista à consolidação do caminho que 
as farmácias portuguesas têm de per-
correr para serem, cada vez mais, a 
rede de cuidados de saúde primários 
mais valorizada pelos portugueses”, 
explicou Paulo Cleto Duarte, presi-
dente da Direção da ANF. A sessão 
de abertura foi presidida por Paulo 
Cleto Duarte, Bastonária da Ordem 
dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, 
e  Presidente do Pharmaceutical Group 
of the European Union, Jesús Aguilar-
Santamaria. O programa do congres-
so pode ser consultado em: http://
13congressoanf.pt/home/schedule

Financiamento e inovação em 
destaque na 13ª edição do Congresso 
das Farmácias  
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O maior evento do sector far-
macêutico é uma oportunidade 
única de fazer negócios e estreitar 
parcerias. Para isso, a organização 
da Expofarma criou as Galerias 
Lounge, um espaço para tomar 
um Delta Q, acompanhado de 
uma healsi water, de forma rela-
xada e tranquila, ou, caso se tenha 
um negócio para fechar, fazê-lo 
no espaço para reuniões prepa-
rado para o efeito. Já os finais de 
dia são para troca de ideias em 
ambiente descontraído e diverti-
do, enquanto se bebe uma bebida 
e ouve música no já estabelecido 
Networking Pharma.

Expofarma 2018 é sinónimo
de networking e trabalho 
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Um dos pontos de passagem obrigató-
ria na Expofarma é o Pavilhão 4, onde 
às 16h00 tem lugar uma animação 
diferente em cada um dos três dias 
do evento.
Depois do comediante Diogo Faro e 
da blogger e instagrammer Carolina 
Gomes da Silva, hoje é a vez de Joana 
Moura presentear os participantes com 
um showcooking diferente, totalmente 
virado para as questões de saúde. O seu 
tema é “O que fazer para promover a 
saúde intestinal?”A especialista fundou, 
em 2007, juntamente com cientistas 
portugueses, uma empresa de inovação 

4_às_4

VANESSA NOGUEIRA DUARTE,

RESPONSÁVEL DE COMUNICAÇÃO  | GRUPO MEDINFAR 

::: TESTEMUNHOS A EXPOFARMA VISTA PELOS PATROCINADORES 

Uma palavra para descrever a Expofarma
Partilha 

A não perder…
A não perder uma visita guiada por aquele que apelidamos de 
universo Medinfar, na medida em que pretendemos assumir 
uma presença institucional forte, com a vontade de apresentar 
as áreas todas que temos: a farma e derma, a GP (genéricos 
portugueses) e dispositivos médicos, passando pela veterinária e 
a nossa unidade industrial Farmalabor, localizada em Condeixa a 
Nova. Somos este ano patrocinadores oficiais para apresentar esta 
nossa diversidade, que reforçarmos ao longo dos três dias através 
de um calendário de ativações representativo das marcas. A não 
perder de modo algum o espaço Divine no Beauty Hub, onde 
poderá experienciar um mini facial pelas nossas beauty advisors e 
ficar a conhecer a nossa mais recente marca na dermocosmética.

em gastronomia, na área das Ciências 
Gastronómicas. Posteriormente tornou-
-se Mestre em Ciências Gastronómicas. 
Hoje em dia dedica-se à investigação e 
é consultora em ciências gastronómicas, 
trabalhando com vários chefs e dando 
formação e apoio de Investigação e 
Desenvolvimento (I&D), para o aper-
feiçoamento das técnicas culinárias e 
a introdução de técnicas inovadoras. 
Também escreve livros e coordena gru-
pos mensais de coaching/formação 
alimentar para promover a saúde e 
mudança de hábitos alimentares/vida. 
Passe por lá.
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Segundo dia Expofarma | Best of
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“Estar presente em Portugal tem sido 
um dos nossos grandes objetivos desde 
o início. Estamos já, atualmente, a 
comercializar a marca Mel13 numa 
vasta rede de farmácias a nível nacional. 
A fórmula patenteada da Pharmamel é 
única no mundo e estamos convencidos 
de que será um sucesso no mercado 
português”, afirma Ramón García, CEO 
da Pharmamel.
Mel13 é o tratamento facial que resul-
ta de mais de um quarto de século 
de investigação da Universidade de 
Granada, que permitiu identificar e 
tratar de forma excecional a pele, 
mantendo a sua juventude, frescura e 
elasticidade. A linha Mel13 possui uma 
fórmula patenteada capaz de aumentar 
a entrada de melatonina nas mitocôn-
drias, regenerando a célula desde o 
seu interior. Esta linha é composta por 
Mel13, Mel13 Plus, Mel13 Eyes e Mel13 
Serum, formulados com melatonina e 
coenzima Q10, que fazem com que a 
melatonina seja libertada lentamente, 
renovando a pele de dentro para fora. 
Esta fórmula aumenta a hidratação da 
pele, protegendo-a do stress oxidati-
vo, da contaminação ambiental e das 
radiações UV.

PHARMAMEL MARCA PELA PRIMEIRA VEZ PRESENÇA NO MAIOR 
EVENTO DO SETOR FARMACÊUTICO EM PORTUGAL

Vamos falar
de beleza?

Uma das novidades deste ano da 
Expofarma é o Beauty Hub, um espa-
ço dedicado à beleza e dermocosmé-
tica com um programa de sessões 
variado (talks) que abrangem desde a 
questão do novo consumidor de bele-
za, aos desafios no ponto de venda, 
passando pelo futuro da cosméti-
ca masculina ou o papel das redes 
sociais e dos influenciadores.

A INOVAÇÃO DERMOCOSMÉTICA        
E O PAPEL DAS REDES SOCIAIS          
E DOS INFLUENCIADORES

Numa era digital, e com os consumido-
res a mudarem o foco da sua atenção e 
a sua forma de consumo de informação 
e de publicidade, Susana Chaves, auto-
ra do blog Beauty Airlines e publisher 
do Miranda by Sapo, trouxe ao Beauty 
Hub uma análise sobre se as redes e os 

influenciadores podem ou não ajudar a 
comunicar (e a vender) dermocosmética,  
com o patrocínio da Neutrogena.
A oradora acredita que podem, de facto, 
contribuir para alavancar um setor que 
dantes não estava tão ligado à digitaliza-
ção. Assistimos, atualmente, ao Branding 
2.0: as pessoas são novas marcas – veja-
-se o exemplo de Chiara Ferragni, Dr. Oz 
ou o anterior presidente dos EUA, Barack 
Obama. E tendo isto em conta, há cada 

SUSANA CHAVES 
DEIXOU SUGESTÕES 
AO NÍVEL DA CRIAÇÃO 
DE CONTEÚDO, PARA 
DESPERTAR O INTERESSE 
DOS SEGUIDORES – 
DOCUMENTAR, EM VEZ                                
DE CRIAR
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que salientar também a nova aces-
sibilidade que existe e a capacidade 
que existe hoje de produzir e distribuir 
conteúdo com um telefone.
Susana Chaves deixou sugestões ao 
nível da criação de conteúdo, para 
despertar o interesse dos seguidores 
– documentar, em vez de criar; mos-
trar o dia a dia; escrever sobre a sua 
expertise; fazer sessões de perguntas 
e respostas; partilhar notícias rele-
vantes do segmento. Partilhou ainda 
com a audiência a importância de ter 
conteúdo coerente com os valores da 
marca e criar e publicar de forma con-
sistente; que deve existir quantidade e 
qualidade; e destacou que o 1.º objeti-
vo é criar comunidade e engagement, 
e só depois vem a venda.
Ao nível da distribuição do conteúdo, 
há que ter em conta que, se ninguém 
vê, o conteúdo torna-se irrelevante. 
Ou seja, só o conteúdo não chega e, 
portanto, há que apostar em publi-
cidade / anúncios e em influencer 
marketing – deixar que os outros 
comuniquem pela marca.
 

Sabemos que as expectativas dos con-
sumidores estão a evoluir – estão 
mais informados, mais exigentes, mais 
curiosos. E, como consequência disso, 
dão muito mais importância à expe-
riência de compra. Esta é, atualmente, 
a palavra chave de todo o processo de 
compra: a experiência.
Fábio Parreira, business development 
director da L’Oréal, analisou esta rea-
lidade e partilhou com a plateia do 
Beauty Hub as suas recomendações 
quanto à experiência de compra de 
beleza na farmácia. Dado que a maior 
parte dos consumidores continua a 
valorizar o espaço físico para fazer a 
compra, há que reinventar a experiên-
cia de compra de beleza na farmácia. 
Porque a saúde também é beleza, e a 
beleza também é saúde.
O orador apresentou quatro pontos fun-
damentais para que as marcas possam 
melhorar a experiência de compra e 
dar resposta a eventuais constrangi-
mentos existentes no processo:
- Educação: investir na relação com o 
consumidor e em serviços – o cliente 
sente-se especial;
- Experiência: investir na imagem da 
farmácia e na perceção sensorial, maxi-
mizar a experimentação do produto;
- Exclusividade: investir em serviços e 
diagnósticos;
- Conselho e informação: mostrar a 
diferenciação da farmácia; potenciar a 
confiança e a fidelização dos utentes; 
alavancar a expertise do farmacêutico., 
além das patologias; criar confiança ao 
nível da saúde e da economia.
Há que fazer com que o consumidor 
se sinta atraído, recebê-lo bem, fazê-lo 
descobrir e experimentar os produtos 
para que possa ter uma ótima expe-
riência e concluir a sua compra. 

A EXPERIÊNCIA DE COMPRA                  
DE BELEZA  NA FARMÁCIA

HÁ QUE REINVENTAR A 
EXPERIÊNCIA DE COMPRA 
DE BELEZA NA FARMÁCIA. 
PORQUE A SAÚDE 
TAMBÉM É BELEZA, E A 
BELEZA TAMBÉM É SAÚDE 

:::  FLASHES
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:::  FLASHES

  A DS Smith é uma empresa líder na Europa no fabrico de embalagens por 
medida, está presente em 37 países e emprega cerca de 28.500 pessoas. Em 
Portugal está especializada no desenvolvimento e produção de packaging e 
displays em cartão por medida, com base num serviço de proximidade, na ino-
vação e em soluções ambientalmente sustentáveis. Neste âmbito, a presença 
da DS Smith na Expofarma tem como objetivo apresentar diretamente ao setor 
farmacêutico as diversas soluções de packaging e displays que pode oferecer.

  A DS Smith irá apresentar no seu stand diversas soluções de packaging e 
displays direcionadas para o setor farmacêutico. Salientamos a este nível 
dois conceitos que se destacam pela sua originalidade e funcionalidade, 
designadamente as Salesboxes e os Easydisplays. As Salesboxes funcio-
nam como um shelf-ready packaging (srp) ao serem em simultâneo uma 
unidade de transporte e exposição dos produtos, simplificando o ciclo de 
fornecimento e aumentando a rapidez de todo o processo. Por outro lado, os 
Easydisplays caracterizam-se por serem uma estrutura fornecida espalmada, 
muito simples e rápida de montar. Graças à sua flexibilidade e capacidade 
de adaptação em função da tipologia dos produtos e embalagens primárias 
para os quais se desenvolvem, estas soluções vão de encontro aos objetivos 
do setor farmacêutico. 

JOANA GONÇALVES, MARKETING MANAGER | DS SMITH
  É nos momentos de reunião e nos eventos que nos mostramos, damos a conhecer o 

nosso melhor aos outros, que partilhamos o que nos torna especiais e genuínos, que 
marcamos a nossa presença e que atuamos conforme os nossos principais valores.
É nestes momentos que muitas relações começam e se potenciam, se reafirmam 
ou fortalecem. Momentos como a Expofarma servem também para nos posicionar 
e definir o nosso papel principal, pelo que a nossa presença tem de corresponder 
com quem somos e queremos ser aos olhos dos demais. A posição de especialista 
da Finanfarma está inerentemente ligada à experiência herdada pelo facto de per-
tencer à ANF, ao forte know-how na área da saúde e banca, à inovação e constante 
atualização. A Finanfarma posiciona-se como “o Parceiro Financeiro de referência 
para o setor da saúde”. 

  Nesta edição da Expofarma, a Finanfarma apresenta o espaço Check-Up, dedi-
cado à saúde financeira das farmácias. Aqui, e com agendamento prévio, é 
oferecido um check-up financeiro que dá a conhecer a cada farmácia:
› “Como é que o setor financeiro olha para a minha farmácia?”
› “Como me situo face às outras farmácias”?
A Finanfarma irá também dar a conhecer o seu portefólio de atuais e novos 
produtos: Confirme Já, Avance Já, Resolva Já. E irá também apresentar novida-
des, já a pensar em 2019. A Finanfarma está nova e quer afirmar-se cada vez 
mais como especialista, pelo que dará também a conhecer a sua nova imagem 
e a sua proposta de valor como “Especialista em saúde financeira!” 

TIAGO SOPAS, CEO | FINANFARMA 

:::  FOMOS OUVIR QUEM ESTÁ PELA 1ª VEZ NA EXPOFARMA E PERGUNTÁMOS          
A IMPORTÂNCIA DE ESTAR PRESENTE E O QUE É QUE OS VISITANTES          
PODEM ESPERAR DO STAND  
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  Para a Sesderma, é muito importante a presença na Expofarma, dado que é 
a primeira vez que participamos. Encaramos esta oportunidade com imensa 
expectativa uma vez que acreditamos que a nossa presença na Expofarma 
possibilitará o reconhecimento da marca como referência no mundo da 
Dermocosmética. Pretendemos dar a conhecer a Sesderma e o conceito dife-
renciador que está por trás do nosso sucesso a um número cada vez maior de 
profissionais de farmácia e apresentar-nos como uma marca imprescindível nas 
farmácias do nosso país. 

  Os profissionais credenciados que encontrará no stand da Sesderma estarão 
disponíveis para todos os esclarecimentos que necessite, seja no que respeita 
a informação científica e técnica acerca dos produtos, seja acerca das condições 
comerciais especiais que reservamos para o evento. Poderá também encontrar 
no nosso stand um serviço de aconselhamento personalizado com diagnósticos 
de pele e aplicação de mini faciais com os produtos mais indicados para os 
diferentes tipos de pele. Os nossos visitantes irão ainda habilitar-se um dos 3 
fantásticos kits de produtos Sesderma que temos para sortear! Esperamos pela 
sua visita!

FERNANDA MONTEIRO, DIRETORA | SESDERMA PORTUGAL

  É importante a presença de Eucerin num evento como a Expofarma, na medida 
em que teremos a oportunidade de divulgar as novidades e tendências, valo-
res da marca, bem como o que nos diferencia no canal da Dermocosmética. 
Num mercado tão dinâmico como este, o contacto direto com os profissionais 
da indústria farmacêutica é fundamental para o desenvolvimento do negócio. 
A Expofarma reúne o ambiente propício à marca para a partilha da nossa visão 
e know-how com o canal farmacêutico, e desenvolvimento do seu core busi-
ness – ser o melhor parceiro no cuidado clínico da pele. 

  No stand irão encontrar uma réplica da visibilidade pela qual Eucerin prima nos 
pontos de venda dos seus clientes, que se destaca pela sua imagem clínica, 
organizada e orientada para o consumidor. Iremos apresentar as mais recentes 
inovações da marca na linha de rosto em anti-age, e em linhas de corpo, con-
vidando todos os visitantes, à experimentação dos cuidados de pele Eucerin.  
Diagnósticos de pele, dermoaconselhamento, dinâmicas e surpresas, são uma 
promessa para quem nos visita.

MARTA GONÇALVES | EUCERIN 



PLANTA
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