
A sua ligação de mais de 30 anos às Far-
mácias e aos Farmacêuticos, permitiu-
-lhe estar presente em momentos 
decisivos da história deste sector. Como 
se iniciou essa relação?

O início da minha estreita relação 
com o universo das Farmácias remonta 
a 1985 quando, numa reunião na ANF, 
fui convidado pelo Dr. João Cordeiro a 
integrar a equipa que tinha criado o 
MONAF -Montepio Nacional da Farmá-
cia, Associação de Socorros Mútuos que 
comemora este ano precisamente 30 
anos de vida.

O MONAF é o resultado da visão es-
tratégica de longo prazo e de uma clari-
vidência e capacidade de antecipação 
notável do sector da Farmácia de Ofi cina 
e dos seus Directores, quanto à falência 
do modelo do sistema de pensões e com-
plementos de reforma, garantidos pelo 
Estado.

A construção desta obra decisiva foi, 
para mim, um dos passos de maior im-
portância na emancipação do sector na 
área específi ca das pensões face ao Estado, 
mutualizando o risco utilizando técnicas 
seguradoras que garantem complemen-
tos de reforma capazes de assegurar, no 
futuro, o nível de vida que os profi ssionais 
das Farmácias conquistaram durante a 
sua vida activa.

Orgulho -me de fazer parte desta equi-
pa desde o início, continuando hoje ple-
namente empenhado no sucesso do 
projecto.

Além do MONAF, que outros marcos 
foram importantes no seu envolvimen-
to com o sector Farmacêutico?

Nos anos 80, a ANF era um “mundo” e 
fervilhava em projectos.

O meu contributo foi multifacetado 
tendo participado, com o estatuto de 
Consultor da ANF, em tudo o que era 
necessário e onde consideravam que eu 
poderia trazer valor acrescentado. Foi 
assim, por exemplo, com a Farmacoope, 
com a Infarma, com o Gabinete de Estu-
dos Económicos e com o Departamento 
de Seguros da ANF.

Em 1995 iniciámos a nossa colaboração 
com a Ordem dos Farmacêuticos, quando 
era Bastonário o Dr. João Silveira. Ajudá-
mos a profi ssionalizar e organizar os ser-
viços administrativos, contabilísticos e 
fi nanceiros, uniformizando procedimen-
tos e o plano contabilístico, criando a no-
ção de consolidação de contas anuais 
numa perspectiva unifi cada que não exis-
tia até essa altura.

Em 2015 a Luso -Atlântica continua a 
ter com o actual Bastonário, Professor 
Doutor Maurício Barbosa, uma excelente 
colaboração, sendo os consultores e cor-
retor de seguros da OF. Em colaboração 
com a OF, estamos a desenvolver e me-
lhorar um Seguro de Saúde de elevada 
qualidade, criado para os Farmacêuticos 
e suas Famílias, que tem em consideração 
quer as contingências do Serviço Nacio-

nal de Saúde, quer a necessidade de con-
seguir prémios acessíveis com excelentes 
coberturas e capitais.

Depois desse período de grande activi-
dade em várias frentes, como se direc-
cionou o seu percurso para os seguros?

A ligação ao MONAF, levou natural-
mente à entrada nos temas relacionados 
com a gestão de riscos e seguros gerais e 
à identifi cação das necessidades de trans-
ferência de riscos na vida privada e pro-
fi ssional dos farmacêuticos.

O nosso envolvimento nesta área espe-
cífi ca que é a dos seguros, foi precipitada 
por dois episódios que estudámos em 
pormenor e que marcaram de forma trá-
gica a necessidade de cobrir os patrimó-
nios e responsabilidades que as Farmácias 
têm no seu dia -a -dia:

–  o terramoto de 1 de Janeiro de 1980 
nos Açores, onde, por razões que se 
prendiam com a recusa das segura-
doras em disponibilizar as cobertu-
ras de Fenómenos Sísmicos ou 
apenas o fazerem a prémios proibiti-
vos, os danos materiais e consequên-
cias do terramoto não estiveram 
cobertos.

–  as brutais cheias ocorridas em 19 de 
Novembro de 1983 em Cascais, que 
evidenciaram novamente as insufi -
ciências e, nalguns casos, pouca 
sensibilidade dos proprietários e 
empresários Farmacêuticos, para a 

“NAS SOLUÇÕES DE SEGUROS PARA 
OS FARMACÊUTICOS, A EXPERIÊNCIA 
E O CONHECIMENTO SÃO HOJE 
O MAIOR ESTÍMULO À INOVAÇÃO”

I&D LUSOATLÂNTICA

r   António Corrêa Figueira, Administrador da Luso-
Atlântica, uma das principais corretoras nacionais 
de seguros é, desde há mais de 35 anos, um ativo 
protagonista no desenvolvimento de soluções seg-
uradoras específi cas para os Farmacêuticos. Integra, 
desde o seu início, a equipa que criou o MONAF, 
Montepio Nacional da Farmácia, que comemora 
neste ano de 2015, 30 anos de existência.
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Ao longo de 30 anos assegurámos 
a estabilidade de uma solução 
seguradora universal desenhada 
especialmente para a Farmácia. 

o seu parceiro de sempre nos seguros 
traz-lhe boas novidades

Saiba as novidades que a 

Luso-Atlântica tem para oferecer 

em seguros para a sua Farmácia em

www.letterfarma.pt 

prémios mais baratos

mais coberturas 

simplicidade na hora da decisão

o conselho e apoio 
de pessoas confiáveis

os seus seguros 
à distância de um click

www.farmaseguros.pt

Tel.:  211 149 280/1/2/4/5 · Fax: 211 149 249

farmaseguros@lusoatlantica.pt
www.farmaseguros.pt

 

como nós!

Ninguém segura
a sua Farmácia
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relevância de uma boa gestão dos 
seus seguros que garantisse a trans-
ferência dos custos pelos danos 
ocorridos para as seguradoras e 
permitisse às Farmácias ser ressar-
cidas e indemnizadas devidamente, 
assegurando deste modo as condi-
ções para recomeçar de imediato a 
sua actividade.

Nesse período em que as companhias 
seguradoras pouco ou nada garantiam 
em termos de protecção, como conse-
guiram criar seguros específi cos para 
disponibilizar essas coberturas?

O problema maior e o desafio que 
nos foi colocado logo em 1985 passava 
por conseguir, num mercado onde as 
oito principais seguradoras eram do 
Estado (tinham sido nacionalizadas), 
encontrar soluções para termos um se-
guro adaptado às reais e efectivas ne-
cessidades das Farmácias, a um prémio 
adequado.

Seguimos os mesmos princípios da 
mutualização de riscos que usávamos no 
MONAF e contámos com o inequívoco 
espírito de solidariedade da classe farma-
cêutica, o que nos permitiu desenhar um 
seguro através do qual as Farmácias dos 
Açores não podiam ser excluídas nos Ris-
cos Sísmicos e as Farmácias que estavam 
nas margens do Tejo, em Peso da Régua, 
na baixa de Setúbal e em Cascais também 
não veriam qualquer limitação na contra-
tação da cobertura de Inundações e Da-
nos por Água.

Todas as Farmácias associadas da ANF 
aderiram e subscreveram o seguro Mul-
tirriscos, o que permitiu fazer com que os 
prémios comerciais, que variavam entre 
4%0 e 12%0, dependendo da localização 
da Farmácia, tipo de construção, medi-
das de segurança, etc., passassem a ser de 
0,90%0, para todas e qualquer uma, sen-
do apenas necessário, anualmente, rever 
o seu capital seguro em função da sua 
actividade e nível de stocks.

Vencemos assim uma importantíssima 
batalha que benefi ciou enormemente as 
Farmácias e os Farmacêuticos mesmo 
tendo de enfrentar, em conjunto com a 
ANF, uma acção em Tribunal movida por 
uma seguradora que se auto -excluiu de 
todo este processo.

Durante os últimos 30 anos foi, com a 
sua equipa, o Departamento de Seguros 
da ANF. Essa ligação terminou recente-
mente mas a sua relação com as Farmá-
cias prossegue com novas ferramentas 
e novas propostas. Que comentários 
tem a fazer a esta situção?

Como previamente referi, orgulho -me 
de ter pertencido a uma geração que con-
tribuiu para o crescimento e afi rmação da 
ANF e de tantas outras empresas e insti-
tuições associadas ao universo organiza-
tivo das Farmácias e que, em conjunto, 
deram força, credibilidade e respeitabili-
dade ao sector.

Nós fomos, durante estes 30 anos, a 
equipa de seguros da ANF e fomos nós 
que construímos todas as soluções que 
salvaguardaram a vida das Farmácias e os 
riscos dos Farmacêuticos, suas famílias e 
colaboradores, apoiando -os e defen den-
do -os sempre que tiveram sinistros de 
qualquer tipo ou natureza.

A nova Direcção da ANF entendeu co-
locar um fi m à nossa colaboração no âm-
bito dos serviços prestados pela 
Associação, por razões que lhe terão que 
ser questionadas.

A Luso -Atlântica continuará, sem 
qualquer vacilação, a ser a consultora e a 
corretora em quem os Farmacêuticos 
confi am e permanecerá o garante do seu 
dia -a -dia e das suas necessidades, en-
quanto estes assim o quiserem e conside-
rarem que merecemos a sua confi ança.

De que maneira a grave crise económi-
ca que vivemos nos últimos anos, afec-
tou o mercado segurador e obrigou a 
encontrar soluções que garantissem os 
interesses das Farmá cias, dos seus Pro-
prietários e Profi ssionais?

A crise económica e fi nanceira no Sec-
tor da Farmácia de Ofi cina foi gravíssima 
e ainda não terminou. Decorridos 4 anos, 
assiste -se pela primeira vez no trimestre 
fi ndo a uma subida ligeira das Vendas e 
Prestações de Serviço nas Farmácias.

Foi necessário, neste período, jogar 
com todo o peso do sector e alguma dis-
ponibilidade do sector segurador menos 
afectado com a crise, para fundamental-
mente reduzir prémios de seguros.

Era uma questão de sobrevivência e 
as relações criadas ao longo de muitos 
anos, a estabilidade nas escolhas dos 
parceiros seguradores e a credibilidade 
e confiança que o Sector da Farmácia 
de Oficina conquistou e merece, permi-
tiu que, num contexto de parceria com 
as diferentes seguradoras, fosse possí-
vel uma redução efectiva e significativa 

dos prémios, como pode ser testemu-
nhado na newsletter da Luso -Atlântica 
em www.letterfarma.pt.

O sector das Farmácias continua a ter 
particularidades que o distinguem de 
outros sectores profi ssionais. Como se 
desenha um conjunto de seguros espe-
cífi co para este sector?

Desenhar soluções para o sector das 
Farmácias e dos Farmacêuticos implica 
um conhecimento muito aprofundado 
do que é a actividade no seu dia -a -dia 
e da forma como se organiza a vida 
particular do proprietário/Farmacêu-
tico na sua interacção com a sua vida 
profissional.

Ao longo de décadas sabemos e soube-
mos ouvir e estamos atentos ao que os 
Farmacêuticos nos transmitem e pedem. 
Só conhecendo e identifi cando as suas 
necessidades e o tipo de riscos a que está 
sujeito se consegue criar “fatos à medida” 
garantindo que, quando existem sinis-
tros, são imediatamente pagos os danos 
e prejuízos daí resultantes.

É essa ligação estreita à realidade deste 
sector que, na sua opinião, diferencia a 
Luso -Atlântica dos outros operadores 
de seguros?

Essa experiência conjunta, o conheci-
mento acumulado e a aprendizagem per-
manente junto do sector é um dos 
elementos que diferenciam a Luso-
-Atlântica. Mas há muitos mais.

Nos seguros é fundamental pensar em 
relações e parcerias numa lógica de mé-
dio e longo prazo. É necessário garantir 
que se merece a total confi ança dos nos-
sos segurados e amigos, o que apenas 
pode ser conseguido com uma equipa 
totalmente dedicada, profi ssional, séria e 
credível com espírito de missão e serviço, 
dedicada às Farmácias e Farmacêuticos.

A Luso -Atlântica tem uma equipa de 
colaboradores excepcional com disponi-
bilidade permanente para ouvir e ajudar 
a resolver toda e qualquer questão ou 
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problema que nos é colocado. Estes pro-
fi ssionais conhecem “quase pessoalmen-
te” todas as Farmácias, Farmacêuticos, 
seus Colaboradores e não só apoiam a 
gestão dos seguros profi ssionais, dos si-
nistros e ocorrências diversas, como vão 
ao pormenor e têm o cuidado de se preo-
cupar e conhecer os agregados familiares 
e suas necessidades nos seguros privados, 
de saúde e até disponibilizar os seguros 
para os seus animais de estimação!

E para estar disponível é preciso inovar 
e apostar nas novas tecnologias de infor-
mação e comunicação, pelo que:

A Luso -Atlântica criou o portal 
www.farmaseguros.pt uma ferramen-
ta de grande utilidade na gestão diária 
das carteiras de seguros que permite o 
acesso 24horas sobre 24h a toda a infor-
mação dos seguros de cada tomador.

E criámos ainda um site de grande in-
teresse para o sector das Farmácias, 

www.letterfarma.pt, um site muito com-
pleto que permite, em qualquer momento, 
consultar informação sobre os seguros 
disponíveis para serem contratados e es-
clarecer devidamente o impacto das deci-
sões a serem tomadas, respeitando sempre 
a decisão e os interesses do segurado.

A realidade política, económica, social 
e mesmo profi ssional está em constante 
mudança. Só uma equipa com profunda 
experiência do sector, com uma atitude 
pró -activa na procura e antecipação de 
soluções, consegue estar à altura dos de-
safi os, desenhar planos e produtos que se 
ajustam completamente às necessidades 
e aspirações dos Farmacêuticos.

Porque temos essas virtudes e vontade, 
ninguém segura as Farmácias melhor do 
que a Luso -Atlântica.

30 anos depois de ter iniciado este ca-
minho, de onde continua a vir essa 
energia inovadora que o mantém um 
protagonista incontornável do universo 
dos seguros no sector das Farmácias?

Venho de um tempo em que tudo esta-
va por construir e, em conjunto com 
muitos outros profi ssionais de vários sec-
tores, vencemos as maiores resistências e 

ajudámos a construir um sector das Far-
mácias sólido, organizado, independente 
e respeitado.

Na minha área específi ca, a dos Segu-
ros e Pensões, criámos muitas soluções 
completamente inovadoras e de grande 
impacto na vida das Farmácias, dos Far-
macêuticos e de todos os profi ssionais e 
suas famílias e no MONAF antecipámo-
-nos até aos célebres PPRs que apenas 
nascem em fi nais de 1988.

A Luso -Atlântica é actualmente uma 
grande equipa com cerca de 100 colabo-
radores que tem crescido regularmente e 
que acumula, no saber dos seus profi ssio-
nais, um conhecimento imenso que co-
loca ao dispor dos seus clientes.

Face a desafi os diferentes mas igual-
mente complexos, a experiência e o co-
nhecimento são hoje o maior estímulo à 
inovação nas soluções de seguros para os 
Farmacêuticos.

Este artigo não segue a grafi a do novo acordo 
ortográfi co.

INOVE FARMÁCIA
Como sabe, para além do exemplar que recebe na sua farmácia, enviamos tam-
bém em formato digital para o seu e-mail.
Sabia que 83% das visualizações da INOVE FARMÁCIA tiveram, no último mês, 
um tempo médio de consulta entre 16 e 25 minutos?
Os distritos de Lisboa, Porto e Faro foram os que tiveram maior concentração de visualizações. 
Mais de um milhar de pessoas, que receberam a revista em formato digital, fi zeram o seu download, pas-
sando a usufruir gratuitamente das vantagens em receber de um modo regular a INOVE FARMÁCIA no 
seu e-mail.
Também a nossa presença muito recente no Facebook revela dados interessantes: logo no primeiro mês 
foram feitas 1.201 visualizações de artigos, sendo que o período do dia em que a revista é mais vista é 
entre as 12h e as 15h. Do ponto de vista demográfi co, 82% dos nossos seguidores são mulheres com idade 
compreendida entre os 35 e os 44 anos; 18% são homens e a faixa etária nos homens situa-se entre os 45 
e os 54 anos. 
INOVE connosco. INOVAMOS JUNTOS!

Para mais informações, contactar:
Publicações Ciência e Vida
Sofi a Carrondo
facebook.com/revistainovefarmacia
Tel. 21 478 78 50 • Fax. 21 402 07 50 farmáciain
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