Dra. Ana Paula Martins, Bastonária da
Ordem dos Farmacêuticos, recomenda
o MONAF a todos os Colegas e
Familiares
MONAF – Agradecendo a oportunidade desta entrevista e a
disponibilidade para partilhar as suas opiniões e razões com toda a
Classe Farmacêutica, começamos por perguntar porque se tornou
Associada do MONAF.
Ana Paula Martins (APM)
Eu é que agradeço poder partilhar com os Colegas um assunto que
considero da maior importância!
O MONAF é um dos pilares da Classe Farmacêutica e quero deixar o meu
reconhecimento a quem teve a ideia e a iniciativa de há mais de 30 anos
criar e implementar tão relevante instituição.
Logo que terminei a minha licenciatura em Ciências Farmacêuticas e que
recebi o meu primeiro ordenado, podem acreditar que uma das primeiras
coisas que fiz, talvez mesmo antes de saber se ia comprar um carro ou
uma casa, foi aderir ao MONAF.
Não será muito usual sair da Faculdade e começar a pensar na Reforma
mas hoje, olhando para trás, acho que terei tido a sorte de ter estado com
as pessoas certas e amigas que me sensibilizaram adequadamente para a
importância deste tema e para a celeridade do passar do Tempo!
MONAF
Será que o contexto e conjuntura que justificavam essa preocupação
com a necessidade de poupar para garantir um complemento de
reforma decidido em função das capacidades de cada um e dos seus
desejos se alterou?

APM
No actual cenário económico e financeiro da Segurança Social garantida
pelo Estado e num contexto e evolução demográfica em que temos cada
vez mais pessoas com idades avançadas e menos nascimentos, mantêm-se
claramente a necessidade de pensar seriamente nos nossos rendimentos
futuros quando deixarmos de ter rendimentos de trabalho da nossa vida
activa – na fase da merecida passagem á situação de reformado!
O MONAF já provou ao longo destes mais de 30 anos de existência a sua
capacidade para gerir poupanças de longo prazo, para garantir
complementos de reforma aos seus Associados e basta falar com os
Colegas que já têm esse beneficio para deixar de ter quaisquer dúvidas
sobre a vantagem e a importância de todos sermos Associados!
MONAF
Sabendo que, como referiu, a situação social evolui de forma
preocupante e que a situação financeira do Estado não permitirá
melhorias nas fórmulas de cálculo das reformas, que conselhos gostaria
de dar aos Colegas?
APM
Antes de mais temos todos que nos informar devidamente e refletir sobre
a realidade!
Até há pouco tínhamos os Filhos a cuidar dos Pais na sua velhice e
passámos para um nova fase onde são os Avós a cuidar dos netos!
Mas a longevidade crescente e o aumento da esperança de vida traz uma
nova era em que os Avós estão agora preocupados e envolvidos a cuidar,
em simultâneo, dos seus Pais – que amiúde não têm rendimentos
garantidos para uma vida condigna muito fruto desse alongamento da
mesma – e dos seus Netos.
Já se aperceberam desta mudança que se verifica no nosso tempo?
Há assim necessidade crescente de prevenir o nosso futuro, acreditando
que não devemos depender do Estado ou da bondade de familiares ou
terceiros.

Dependemos de nós próprios para, fazendo as opções certas e no tempo
certo, garantirmos hoje o nosso futuro de uma forma digna e
independente.
E com esse intuito posso mesmo dizer-vos que já inscrevi os meus Filhos
no MONAF, sensibilizando-os e procurando garantir que começam a
preparar o seu Futuro atempadamente e assegurando a continuidade do
nível de Vida a que se habituarem na vida activa quando se reformarem.
MONAF
Como Bastonária de toda a Classe, como posiciona a Ordem dos
Farmacêuticos face ao MONAF?
APM
Esse é um ponto muito importante!
A Ordem dos Farmacêuticos abrange toda a Classe que constitui a maioria
do público-alvo dos potenciais associados do MONAF pelo que temos de
encontrar formas de desenvolvimento e sinergias, criando coesão,
solidariedade e espírito de corpo na Classe Farmacêutica, mantendo as
especificidades, fins e a independência de cada uma.
No limite, o ideal seria que todos os membros da Ordem dos
Farmacêuticos fossem um dia associados do MONAF. Isso só depende de
todos e de cada um mas depende igualmente da nossa capacidade de
alertar, sensibilizar, divulgar e informar todos os Colegas para a
importância que deve ter a preparação do seu futuro já hoje e que tal
passa também por estarmos todos juntos nestas duas instituições de
referência da Classe!
MONAF
Muito obrigado pelo seu testemunho que vamos divulgar com a sua
autorização procurando e desejando que se desenvolvam parcerias com
a Ordem dos Farmacêuticos que nos permitam alcançar os objectivos
referidos.

