


Atribuídos pela primeira vez em Abril de 1995, os Prémios Almofariz, uma iniciativa anual da 
revista FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO, compreendem, atualmente, 10 categorias, sendo que 9 
são de carácter regular :  Medicamento NSRM (Não Sujeito a Receita Médica) do Ano; Produto 
de Dermocosmética do Ano; Anúncio Profissional do Ano; Produto do Ano; Laboratório do 
Ano; Projeto do Ano; Farmácia Hospitalar do Ano; Farmácia do Ano; Figura do Ano; Prémio 
Especial Carreira (de carácter excecional). 

Nas categorias votadas pelas Farmácias Comunitárias (MNSRM do Ano; Produto de 
Dermocosmética do Ano; Produto do Ano e Laboratório do Ano), existem previamente três ou 
mais nomeados, resultantes de um estudo inicial realizado por uma empresa independente 
junto de uma amostra representativa das farmácias. Na categoria “Farmácia do Ano” existem 
também 3 nomeados, que serão depois avaliados por um Júri designado pela revista 
FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO. Os Prémios Almofariz, representados simbolicamente por um 
dos mais significativos elementos da Farmácia Comunitária, são a celebração da Farmácia, 
constituindo um espaço privilegiado para a relação dos diversos elementos do meio 
farmacêutico. É, simultaneamente, um reconhecimento da Farmácia e do Farmacêutico como 
intervenientes fundamentais da Saúde Pública.

Em 2020, os Prémios Almofariz completaram 26 anos de existência ininterrupta, sendo os 
prémios com maior notoriedade no setor farmacêutico, premiando, não só as iniciativas e a 
inovação da Indústria Farmacêutica, mas também os farmacêuticos e os seus projetos mais 
relevantes. 

A cerimónia de entrega dos Prémios Almofariz é precedida de um “Cocktail” e de um Jantar 
de Gala que, no ano de 2019 reuniu cerca de 380 convidados (representando as principais 
instituições do sector da saúde e da farmácia, os principais responsáveis das empresas do 
setor farmacêutico e muitas farmácias) no Salão Preto e Prata do Casino Estoril.  Ver vídeo 
integral do Evento aqui (ou veja a versão resumo). 

Em condições especiais e com uma assistência no local muito reduzida, dada a situação que 
atravessamos relacionada com a Pandemia da Covid-19, no dia 15 de Outubro de 2020, 
realizou-se a cerimónia dos Prémios Almofariz 2020 cujo vídeo do live streaming, assistido por 
várias centenas de profissionais do setor, pode ser visto aqui.

Em 2021, os Prémios Almofariz entram na sua 27ª edição ininterrupta. São uma iniciativa 
da revista FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO, que também comemorará o seu 30º Aniversário.

Os Prémios Almofariz 2021 contam com o patrocínio da Unidade Pharma da Rangel e com 
o apoio da IQVIA e Casino Estoril.

As revistas FARMÁCIA CLÍNICA e MARKETING FARMACÊUTICO, o Portal NETFARMA e a E-
Newsletter Farmanews são os media partners.
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DEFINIÇÃO

1 - A FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO cria, com âmbito anual, desde 1995, os Prémios "Almofariz".

2 - Os prémios compreendem nomeações nas seguintes classes:

2.1 O Medicamento NSRM do ano
2.2 Produto de Dermocosmética do ano
2.3 O Produto do ano
2.4 O Anúncio Profissional do ano
2.5 Laboratório do ano
2.6 Figura do ano
2.7 Projeto
2.8 Prémio Especial Carreira
2.9 Farmácia do Ano
2.10 Farmácia Hospitalar do Ano

3 - Serão concorrentes a 2.1. os medicamentos não sujeitos a receita médica, comercializados
em Portugal, que tenham sido lançados ou relançados entre 1 de Janeiro de 2020 e 31 de
Dezembro de 2020.

4 - Serão concorrentes a 2.2. os produtos de dermocosmética, comercializados em Portugal,
que tenham sido lançados ou relançados entre 1 de Janeiro de 2020 e 31 de Dezembro de
2020.

5 - Serão concorrentes a 2.3. os produtos de venda em farmácia que não tenham registo de
medicamento, comercializados em Portugal, que tenham sido lançados ou relançados entre 1
de Janeiro de 2020 e 31 de Dezembro de 2020.

6 - Serão concorrentes a 2.4. os anúncios de Imprensa exclusivamente dirigidos à Farmácia e
que tenham sido publicados durante o ano de 2020.

7 - Serão concorrentes a 2.5. todos os laboratórios farmacêuticos que operem no mercado
português.

8 - A Figura do ano pretende distinguir a personalidade do meio farmacêutico que, pelo seu
trabalho, mais contribuiu para a projeção e defesa da Farmácia e/ou Farmacêuticos.

9 - Criado em 1999 e sem periodicidade definida, o prémio Projeto é um prémio de
reconhecimento. Visa distinguir uma iniciativa que tenha contribuído para a defesa da
Farmácia/Farmacêutico e sua notoriedade.

10 - O Prémio Especial Carreira, sem periodicidade definida, visa distinguir uma personalidade
que, pelo seu trabalho, mais contribuiu para a projeção e dignificação do sector da saúde.

REGULAMENTO GERAL 2021
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11 – O Prémio Farmácia do Ano visa distinguir, anualmente, a melhor Farmácia Comunitária
do país. Serão concorrentes a 2.9 todas as Farmácias Comunitárias de Portugal, que tenham
submetido a sua candidatura de acordo com o Regulamento específico deste prémio.

12 – O Prémio Farmácia Hospitalar do Ano visa distinguir, anualmente, o melhor serviço
farmacêutico hospitalar. Serão concorrentes a 2.10 todas as Farmácias Hospitalares de
Portugal.

JÚRI

13 - Existem cinco júris distintos. Um para eleição de 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, outro para eleição de 
2.4, outro para a eleição de 2.6, 2.7 e 2.8 e ainda um para a eleição de 2.9 e um último para a 
eleição de 2.10.

14 - A votação de 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 será executada pelas Farmácias Comunitárias, através de 
um boletim enviado pela FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO onde constam, no mínimo, três nomeados 
em cada uma das categorias. Dos nomeados, em cada uma das categorias, resultantes de um 
estudo inicial realizado por uma empresa independente, as Farmácias Comunitárias deverão 
escolher o nomeado que considerem ser merecedor de distinção.

15 - A votação de 2.4 referente às peças publicitárias será da responsabilidade de um júri 
constituído por especialistas da área Farmacêutica e Publicitária.

16 - A votação de 2.6, 2.7 e 2.8, será da responsabilidade da redação da revista FARMÁCIA 
DISTRIBUIÇÃO.

17 – Na categoria 2.9 a seleção, de entre todas as candidaturas apresentadas, dos 3 
nomeados para a categoria “Farmácia do Ano” é, numa primeira fase, da responsabilidade da 
revista FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO. Sendo que a escolha do vencedor de entre os 3 nomeados é 
da responsabilidade de um júri, constituído para o efeito, pela direção da revista.

18 - A seleção e a escolha do vencedor da categoria Farmácia Hospitalar do Ano (2.10) são da 
responsabilidade da direção da revista FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO, após consulta de um 
Conselho Consultivo constituído para o efeito.

PRÉMIO

19 - O prémio consiste num troféu e será entregue em cerimónia organizada pela FARMÁCIA 
DISTRIBUIÇÃO.

SITUAÇÕES OMISSAS

20 - Todas as situações omissas serão analisadas e resolvidas pela organização.



MEDICAMENTO NSRM
PRODUTO DE DERMOCOSMÉTICA

PRODUTO DO ANO

1 – Seleção de um dos produtos nomeados (com base num estudo prévio efetuado por uma
empresa independente junto de uma amostra representativa das Farmácias Comunitárias)
nas categorias: Medicamento NSRM, Produto de Dermocosmética e Produto. Os produtos
nomeados cumprem os critérios de serem comercializados em Portugal e cujo lançamento ou
relançamento tenha ocorrido entre 1 de Janeiro de 2020 e 31 de Dezembro de 2020.

2 – Após a seleção do Medicamento NSRM, do Produto de Dermocosmética e do Produto que
na sua opinião mais se tenham destacado (de entre os nomeados) em cada uma das
categorias, deverá assinalar a sua escolha (com um “x” no produto escolhido) nos quadros
respetivos e atribuir-lhes pontos de 1 a 5, em cada um dos seguintes atributos: Qualidade
Farmacêutica, Comunicação para a Farmácia, Comunicação para o Utente.

2.1 – Na Qualidade Farmacêutica deverão ser considerados os seguintes aspetos:
- Composição;
- Capacidade da embalagem;
- Forma Galénica;
- Relação preço/inovação.

2.2 – Na Comunicação para a Farmácia, deverá ter em conta toda a informação que o
laboratório veiculou para a Farmácia, nomeadamente:
- Informação do lançamento;
- Informação sobre as características do medicamento/produto;
- Acompanhamento desenvolvido.

2.3 – Na Comunicação para o Utente deverão ser considerados os seguintes aspetos:
- Acessibilidade da informação ao consumidor;
- Imagem do medicamento/produto junto do utente.

NOTA: Na categoria Produto do Ano estão incluídos os produtos de venda em Farmácia que
não tenham registo de medicamento.

NORMAS DE ELEIÇÃO 2021
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LABORATÓRIO DO ANO

1 – Seleção de um dos Laboratórios nomeados (com base num estudo prévio efetuado por
uma empresa independente junto de uma amostra representativa das Farmácias
Comunitárias), que na sua opinião mais se tenha destacado, durante o ano de 2020.

2 – Após a seleção, deverá assinalar a sua escolha (com um “x” no laboratório escolhido) no
quadro e atribuir-lhe pontos de 1 a 5 em cada um dos seguintes atributos: Carteira de
Produtos, Apoio à Farmácia, Comunicação para o Utente.

2.1 – Na Carteira de Produtos, deverão ser consideradas as características dos medicamentos
e produtos comercializados pelo Laboratório, bem como o equilíbrio da sua carteira de
produtos.

2.2 – No Apoio à Farmácia, deverá ter em conta toda a informação e acompanhamento que o
Laboratório proporcionou à sua Farmácia.

2.3 – Na Comunicação para o Utente, deverá ser considerada a qualidade e acessibilidade da
informação dirigida ao utente.





Índice

Hollyfar - Marcas e Comunicação, Lda.
Rua General Firmino Miguel, nº3 – Piso 7
1600-100 Lisboa
Tel: +351 21 811 01 00
E-mail: comercial@netfarma.pt
Site: www.netfarma.pt
NIF: 508 935 054

Para mais informações contacte: 
Henrique Silva
(Director de Marketing e Vendas)
E-mail: henrique.silva@netfarma.pt
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