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Conheça o espaço 
mais “belo” da 
Expofarma

Beleza e bem-estar. 
Áreas prolíferas do se-
tor farmacêutico que 

não abrandam a sua expan-
são, importância e mediatis-
mo. Como tal, não faria sen-
tido o Beauty Hub não fazer 
o seu regresso na Expofarma 
2023. Um local que se di-
ferencia pelos aromas que 
pairam pelos expositores, 
onde a elegância e glamour 
espelham uma gama vasta 
de produtos apresentados 
de forma interativa, com ex-
periências sensoriais para os 
visitantes. Aos olhos saltam 
o Beauty Spot, um espaço 
com iluminação irreverente, 

onde decorre a apresentação 
e discussão das principais 
novidades em dermocosmé-
tica, disponíveis no mercado 
português. 

“A beleza tem uma grande 
importância para todos nós, 
mesmo sem nos aperceber-
mos. O objetivo deste local 
é precisamente dar enfâse a 
este papel da beleza no quo-
tidiano das pessoas”, partilha 
Priscila Alves, farmacêutica 
da Farmodiética, que des-
taca alguns exemplos de 
acompanhamento no trata-
mento capilar que foram de-
monstrados no Beauty Spot.
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Esta presença marcante 
da beleza e bem-estar na 
farmacêutica é sentida de 
forma vincada pelos visitan-
tes. “A farmácia não pode 
ser um ponto de contacto 
apenas à área dos medica-
mentos. A beauty tem de 
reforçar a sua inclusão, para 
que os utentes tomem co-

nhecimento de que exis-
tem produtos para as suas 
necessidades”, afirma Filipe 
Correia, gestor de clientes 
da Hasse. Acrescenta que 
veio com uma “força extra” 
para este regresso do Beau-
ty Hub, após a interrupção 
pela pandemia, para refor-
çar o crescimento da marca 
dentro da área da Farmácia. 

A Babé experiencia a sua 
primeira vez na Expofarma. 
A sales manager de Portu-
gal, Helena Jesus, partilha 
como está a ser vivida esta 
participação e a impor-
tância de um local como o 
Beauty Hub para dar palco 
à exposição dos produtos 
e serviços da marca. “As 
nossas expectativas eram 
muito elevadas. A afluência 
do evento tem uma grande 
importância para a indústria, 
para o mercado e para os far-
macêuticos. É um privilégio 
podermos estar presentes, 
mostrar-nos como marca, os 
nossos valores e o nosso po-
sicionamento”, declara.

PUB
F A R M A C Ê U T I C O  N E W S

Acompanhe a cobertura em
farmaceuticonews.pt
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TESTEMUNHOS

COMO AVALIA 
A IMPORTÂNCIA 

DO REGRESSO 
APÓS 4 ANOS?

Após 4 anos sem a realização do 
evento, esperamos que a Expofarma 
2023 represente a reunião e o 
ponto de encontro de todos os 
stakeholders ligados à Farmácia em 
Portugal.

Sendo a Expofarma um evento 
determinante para o setor 
farmacêutico, estamos muito 
entusiasmados com o seu regresso 
após este interregno. Esperamos que 
esta edição seja um momento de 
reencontros, em que vamos poder 
aprender com todos os participantes 
e, assim, contribuir para o progresso 
e inovação do setor.

Depois de 4 anos sem a 
possibilidade de realização da 
Expofarma, este ano certamente 
que o certame assume um papel 
fundamental para os reencontros. 
Acreditamos que haverá uma 
maior evolução no setor, muitas 
novidades e novos conceitos.

Este regresso tão ansiado é um sinal de força, 
vitalidade e confiança num setor que continua 
a superar desafios e a afirmar-se como um 
porto seguro de todos os portugueses.
As Farmácias têm conseguido ao longo dos 
anos mostrar uma enorme capacidade de 
resiliência, superação e dedicação e queremos 
que continuem a ver na Glintt o parceiro 
tecnológico de referência das Farmácias.
A presença na Expofarma tem por objetivo 
mostrar o nosso compromisso para com o 
setor e a nossa total disponibilidade para 
ajudar a responder aos desafios do futuro.

PEDRO REIS, 
PRODUCT MANAGER DA TEVA

HUGO RAMOS, DIRETOR EXECUTIVO
DE UPSTREAM E DOWNSTREAM
DA ALLIANCE HEALTHCARE

CÁTIA CRAVO NUNES, 
B2C PORTUGAL MARKETING LEAD 
TOWA PHARMACEUTICAL S.A.

PEDRO ROMA, DIRETOR MERCADO 
PHARMA DA GLINTT
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EXPOFARMA PELOS EXPOSITORES

UM ADJETIVO 
PARA DESCREVER 

A EXPOFARMA

Empolgante
Colaborativa

Partilha, proximidade e inovação

A Expofarma é partilha!

PEDRO REIS
PRODUCT MANAGER
DA TEVA

HUGO RAMOS 
DIRETOR EXECUTIVO 
DE UPSTREAM E
DOWNSTREAM DA
ALLIANCE HEALTHCARE

CÁTIA CRAVO NUNES
B2C PORTUGAL 
MARKETING LEAD TOWA
PHARMACEUTICAL S.A.

PEDRO ROMA
DIRETOR MERCADO
PHARMA GLINTT

PEDRO REIS, 
PRODUCT MANAGER DA TEVA

HUGO RAMOS, DIRETOR EXECUTIVO 
DE UPSTREAM E DOWNSTREAM 
DA ALLIANCE HEALTHCARE

PEDRO ROMA, DIRETOR MERCADO 
PHARMA DA GLINTT

CÁTIA CRAVO NUNES,
B2C PORTUGAL MARKETING LEAD
TOWA PHARMACEUTICAL S.A.
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::: FOMOS OUVIR QUEM ESTÁ  
   PELA PRIMEIRA VEZ NA EXPOFARMA

Em que é que consiste a VOA e qual é o vosso papel 
na Expofarma?
Estamos aqui a divulgar a marca VOA que são purificadores e 

ionizadores de água e que estão neste momento em bastantes 

Farmácias. Digamos que é um must-have, porque é uma 

tecnologia super atual, cem por cento sustentável e que está a ser 

muito bem aceite por todos. 

Sendo a primeira vez da VOA na Expofarma, quais são 
as expectativas para os três dias?
As expectativas são muito boas. É um gosto estar aqui. É um 

evento super importante e as expectativas são boas porque 

como disse já estamos a ficar bastante fidelizados na indústria 

farmacêutica, mais propriamente nas Farmácias, e esperamos 

subir ainda mais os nossos rankings e estar espalhados pelo país 

inteiro em breve.

Quais é que são as principais mais-valias deste evento?
As mais-valias são dar a conhecer os produtos, ou seja, algo que 

possa ser eventualmente desconhecido das pessoas que estão 

interessadas em conhecer o nosso produto e também o que vai 

aparecendo de novo, não só tecnologias como também fármacos 

e outros. Portanto, será sempre uma mais-valia ter a possibilidade 

de mostrar os nossos produtos a mais pessoas e a todos aqueles 

que possam estar interessados em soluções novas.

Como descreve esta primeira vez na Expofarma?
Agradecemos por toda a receção que recebemos nestes dois anos 

em que estamos presentes no mercado português. Podemos dizer 

que os resultados foram bastante positivos e o produto muito bem 

aceite que nesta primeira feira após a pandemia, e na qual fomos 

convidados, quisemos apostar em mostrar o nosso produto. 

Além disso, estamos muito satisfeitos pelo feedback que temos 

recebido, dado que fizemos diversos convites e recebemos mais de 

250 confirmações de visitantes para estes três dias.

Estamos realmente surpreendidos pelo mercado português e muito 

felizes com tudo isto.

Quais são as principais vantagens de participar num evento 
desta magnitude?
Antes de tudo a proximidade entre o produtor e o possível cliente 

e/ou doente que esteja interessado em compreender qual é 

realmente a diferença de um produto que, por estar apenas num 

contexto de catálogo ou digital, pode não entender qual é a 

diferença deste robot. Neste sentido, esta exposição permite-nos 

estar mais próximos da pessoa que queira questionar algo para que, 

assim, lhe possamos responder.

Uma vez que é a primeira presença da Compal na Expofarma, 
quais as expectativas para estes três dias?
O que se pretende é ampliar o conhecimento desta nova linha 

do Compal Fresco a todos aqueles que nos visitem durante estes 

três dias, bem como saberem que estamos presentes em quase 

todos os supermercados e que esta é uma nova linha muito mais 

natural só com frutas de pomares portugueses. Portanto, a nossa 

expectativa é dar a conhecer esta nova gama.

Qual é a importância de estar num evento desta magnitude?
A Compal é uma marca muito querida de todos os portugueses. É, 

por isso, muito importante a nossa presença num evento com esta 

dimensão em Lisboa.

PAULO BRISSOS, CONSULTOR DA VOA

MANUEL MORADO, DIRETOR-GERAL IBÉRICO DA GOLLMANN

RITA LOPES, COLABORADORA DA COMPAL
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::: FOMOS OUVIR QUEM ESTÁ  
   PELA PRIMEIRA VEZ NA EXPOFARMA

Quais são as expectativas da FirstPharma nesta primeira vez na 
Expofarma?
Tem sido dito e é um facto inequívoco de que este é o evento de 

referência do setor farmacêutico. Como tal, considerando nós que 

o nosso grupo é o grupo de referência ou deve ser o grupo de 

referência das Farmácias, não faria sentido não estar presente, no 

fundo, para tentar duas coisas: estar junto dos nossos clientes e, 

em segundo lugar, dar a conhecer a marca a todo o país, principal-

mente numa zona sul onde efetivamente não somos tão fortes. 

Que mais-valias encontra num evento desta magnitude?
O setor farmacêutico está reunido, portanto, demonstra clara-

mente uma união muito grande. Todas as Farmácias conhecem 

o evento e têm-no como o evento do ano. Desde 2018 que não 

se realizava, pelo que é natural que haja muita expectativa para 

perceber as novidades, como também perceber a evolução, a 

concorrência e os parceiros. Neste sentido, as expectativas estão 

muito elevadas.

O que é que a FirstPharma trouxe para este evento?
Trouxe uma série de surpresas que serão reveladas ao longo do 

evento, sempre com um conceito de proximidade e integração 

com toda a gente.

Tratando-se da primeira vez da Föld na Expofarma, quais é que 
são as expectativas para os três dias?
A nossa expectativa é dar-nos a conhecer o máximo possível a 

um público que nos é muito importante: as Farmácias. Dado que 

é a primeira vez que estamos numa feira, faz todo o sentido dar a 

experimentar os nossos produtos para que as pessoas consigam 

perceber o conceito e perceber que é uma inovação que trazemos 

para as Farmácias.

Que mais-valias identifica com um evento desta magnitude que 
junta praticamente toda a área farmacêutica?
Este é o primeiro evento depois da pandemia, pelo que confere 

uma maior importância porque as pessoas estavam ávidas  de ver 

coisas novas, encontrarem colegas e de ver marcas novas. Portanto, 

é bastante importante para nós estarmos presentes na Expofarma.

Quão importante é para a Biocodex marcar presença 
na Expofarma pela primeira vez?
Após quatro anos e uma pandemia pelo meio, é realmente um 

gosto redobrado poder encontrar tantos farmacêuticos numa só 

ocasião. Para a Biocodex, em particular, estamos com expectativas 

muito altas porque é a primeira Expofarma em que participamos. 

Esperamos que sejam três dias de grande crescimento profissional. 

Visitem o nosso stand para conhecer todos os produtos disponíveis 

para o setor farmacêutico.

PEDRO DINIS, ADMINISTRADOR DA FIRSTPHARMA

VERA TORÉGÃO, BRAND DIRECTOR FÖLD

FILIPA HORTA, DIRETORA DE MARKETING NA BIOCODEX
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Workshops: o espaço 
formativo com o 
futuro em vista

O programa da Expo-
farma foi desenha-
do, não apenas para 

promover o intercâmbio de 
experiências, mas também 
para uma intensa partilha de 
conceitos e ensinamentos, 
que enriquecem o trabalho 
realizado na indústria far-
macêutica. Desta forma, ao 
longo dos três dias, os par-
ticipantes terão a oportuni-
dade única de participar em 
workshops formativos com 
o objetivo de adquirir novos 
conhecimentos em áreas es-
pecíficas de uma forma práti-
ca e dinâmica.

Neste espaço, a discussão 
não se vai limitar à com-
ponente científica do setor 
farmacêutico, mas também 
à gestão e componente or-
ganizacional otimizadas à 
prosperidade das farmácias. 
A comunicação e o marke-
ting digital surgem como um 
exemplo de vertentes essen-
ciais ao desenvolvimento de 

uma farmácia de presente, 
mas também de futuro.

O utente não poderia dei-
xar de ter o relevo merecido 
dado o seu incontornável pa-
pel para a Farmácia. Assim, 
poderá também aprender 
novas técnicas que permitem 
uma aproximação ao mes-
mo, estreitando ligações en-
tre os dois lados do balcão, 
de quem recorre e de quem 
assiste. O utente hipertenso 
terá também o seu momento, 
na forma como as farmácias 
desempenham um apoio ao 
SNS, no controlo da patologia. 
O impacto da farmácia na co-
munidade e como equilibrar a 
saúde do utente e a saúde da 
farmácia serão duas aborda-
gens diferenciadas ao setor.

Inovação é um critério-
-chave da Expofarma, e o 
mesmo transparece para os 
workshops. Genética e Sus-
tentabilidade serão duas temá-
ticas de destaque, na medida 

em que impactam a indústria e 
ditam o seu progresso.

Por fim, mas não menos im-
portante, surge o segmen-
to veterinário na Farmácia, 
discutindo a importância de 
trabalhar a Saúde Animal na 
Farmácia, e ter em atenção 
os parasitas externos dos ani-

mais de companhia. A Farmá-
cia pode desempenhar uma 
função de apoio ao utente e 
aos seus companheiros de 
“quatro patas”.

Pode saber mais sobre estes 
e outros assuntos no espaço 
dedicado aos workshops da 
Expofarma 2023.
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A alternativa 
vegetariana com 

sabores cativantes, 
nutritivos e 
saudáveis.

Irreverência 
e boa energia 

definem os hambúr-
gueres americanos, 

idealizados para con-
ciliar com um estilo 
de vida “Outside 

the Box”.

Do país do 
Sol nascente para 

Lisboa, as mais 
práticas aplicações 

da cozinha japonesa 
para as ruas 
portuguesas.

A garantia 
de uma piadina 
italiana artesenal 

com massa sempre 
fresca, mantendo a 
origem dos sabores 

romanos.

Tacos, nachos, 
gringas e burritos 

com o sabor genuíno 
da comida de rua 

mexicana.

In-
temporal. 

Um ícone. Os 
hot dogs continuam 
a ligar gerações e a 

permanecer como uma 
opção incontornável 
da história da comi-

da de rua.

Deixe-se guiar pelo 
apetite até à rua

Com a avidez dos pas-
seios pelos pavilhões 
para conhecer todos 

os expositores da Expofar-
ma 2023, o mais natural é 
que necessite de repor ener-
gias e que a fome aperte. No 
exterior do Centro de Con-
gressos, pode encontrar o 
Street Food Corner, um es-
paço desenhado para satis-
fazer o seu apetite e levá-lo 
numa viagem gastronómica. 

E estamos mesmo a falar 
de uma viagem. Se o seu 
gosto pede por um taco ao 
bom estilo mexicano, pode 
encontrar no Street Food 
Corner. O mesmo se passa 
se por instantes quiser co-
nhecer Itália, com o sabor 
de uma piadina caseira. Do 
oriente, chegam-nos os tí-
picos temakis japoneses e 
poke bowls para os fãs da 
gastronomia asiática. Mas 

um local de Street Food não 
podia estar completo sem 
hambúrgueres à americana, 
com muito queijo cheddar, e 
batata frita doce a acompa-
nhar, e ainda os tradicionais 
hot dogs confecionados no 
momento. A Expofarma não 
se esqueceu dos amantes de 
comida vegetariana, e pode 
encontrar também opções 
saudáveis e amigas do am-
biente. Isto tudo com uma 

vista privilegiada para o rio 
Tejo. A Rede Elo Farma, que 
promove o Street Food Cor-
ner, convida os visitantes a 
partilhar momentos de des-
contração e boa disposição 
com colegas e amigos, com 
uma experiência de sabores 
que vai querer repetir. Com 
os seus sentidos apurados, 
deixe-se atrair pelo olfato, e 
que o paladar dê o veredito 
final, no Street Food Corner. 

CONHEÇA TODAS AS OPÇÕES:

VEGGIE 
LOVERS 
TRUCK

TRUCK
33

TEMAKI 
MANIA

PIADINAS
WINE &CO

LOS 
MEXICANOS

LEGEND
HOT DOG
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